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Plasenta ve fetüsün gelişimi fertilizasyon ile başlayan kompleks bir süreçtir. Başarılı
bir

plasentasyon

uygun

endometrial

reseptivite

ve

maternal

desiduanın

trofoblastlarca yeterli invazyonuna bağlıdır. Endometrial reseptivitenin oluşması,
implantasyon, trofoblastik dokunun proliferasyonu ve invazyonu maternal ve fetal
dokulardan salınan sitokinler ve büyüme faktörleri ile düzenlenmektedir. Lösemi
İnhibe Edici Faktör (LIF) ve İnsülin Benzeri Büyüme Faktörü-1 (IGF-1) endometrial
reseptivite ve trofoblast proliferasyonunda görev alan en önemli sitokinlerden
ikisidir. LIF; preimplantasyon embriyo-endometrium etkileşimi, implantasyon ve
plasenta gelişiminde önemlidir. Ayrıca LIF salınımının trofoblastlarda proliferasyonu
ve invazyonu artırdığı saptanmıştır. IGF-1 trofoblast farklılaşması ve ekstravillöz
trofoblastların invazyonunda görev almaktadır. Otofaji, uzun ömürlü proteinler,
hasarlanmış sitoplazma parçaları ve yaşlanmış organellerin vakuoller içine alınarak
lizozomlar aracılığıyla yıkılması işlemidir. Tip-II hücre ölümü olarak da adlandırılır.
Beclin-1 (B1), otofajinin erken safhalarında rol oynayan otofaji ilişkili proteindir.
Molar gebelikler anormal bir fertilizasyon sonucu oluşan ve aşırı trofoblast
proliferasyonu ile karakterize anormal gebeliklerdir. Molar gebeliklerde oluşan
trofoblastlar lokal invazyon ve metastaz eğilimi göstermektedir. Bu çalışmada
trofoblast-endometrium etkileşimi ve trofoblast proliferasyonunda önemli sitokinler
olan IGF-1 ve LIF’in molar gebeliklerdeki rolünün araştırılması planlanmıştır.
Çalışmanın diğer bir amacı ise molar gebeliklerdeki aşırı trofoblast büyümesinde
otofajinin rolünün ortaya konmasıdır. Bu çalışmada; histopatolojik inceleme ve
immünohistokimya (p57KIP2 nükleer proteini hedef alınarak) sonucu komplet mol
hidatiform tanısı almış 8 hasta ve parsiyel mol hidatiform tanısı almış 8 hastanın
gebelik materyali çalışmaya dahil edilmiştir. Bu hastalar komplet mol ve parsiyel

v

mol olarak iki gruba ayrılmıştır. Kontrol grubu olarak da 8 sağlıklı bireyin
istenmeyen gebelikleri sonucu elde edilen normal plasenta materyali kullanılmıştır.
Her grupta olarak plasental hücrelerde LIF, IGF-1ve beclin-1 immünoreaktivitesi
değerlendirilmiştir.

Hastalar histopatolojik özellikler açısından karşılaştırıldığında

komplet mol gebeliklerinde desiduada artmış lökosit infiltrasyonu olduğu
gösterilmiştir. Bu lökosit artışının tamamen paternal kaynaklı olan molar gebelik
dokusuna bir immün cevap olarak geliştiği düşünülmüştür. Plasentadaki LIF
immünoreaktivitesi incelendiğinde parsiyel ve komplet mol grubu ekstravillöz
trofoblastlarında (EVT)

kuvvetli LIF immünoreaktivitesi saptanmış ve molar

gebeliklerdeki aşırı trofoblast proliferasyonuna ve invazyon eğilimine LIF’in aracılık
ettiği; EVT’ların invazyon potansiyellerini kendileri LIF eksprese ederek otokrin
olarak artırdığı düşünülmüştür. Komplet mol ve parsiyel mol gebeliklerinde desidual
LIF

immünoreaktivitesinin ise azaldığı

görülmüştür ve bu

azalmış

LIF

ekspresyonunun trofoblastlardaki aşırı invazyona karşı desidual bir kontrol
mekanizması

olduğu

düşünülmüştür.

Beclin-1

immünoreaktivitesi

değerlendirildiğinde komplet mol grubunda villöz trofoblastlarda azalmış beclin-1
immünoreaktivitesi bulunmuştur. Villöz trofoblastlarda otofajideki azalmanın
trofoblast sağkalımını artırdığı ve komplet moldeki aşırı trofoblast popülasyonuna
katkı sağladığı düşünülmüştür. Komplet ve parsiyel mol gruplarında desiduanın iki
komponenti olan glanduler epitel ve desidual hücrelerde azalmış beclin-1
immünoreaktivitesi gösterilmiş; bu bulgu molar gebeliklerde desiduada otofajinin
azaldığını ve böylece desiduanın trofoblast invazyonuna karşı bir rezistans
gösterdiğini düşündürmüştür. IGF-1 immünoreaktivitesi değerlendirildiğinde ise
komplet mol grubunda glandüler epitelde azalmış IGF-1 immünoreaktivitesi
görülmüştür. Aşırı trofoblast proliferasyonu ve invazyonu ile karakterize molar
gebeliklerde kompansatuar olarak desiduadan IGF -1 sekresyonunun azaltılmış
olabileceği düşünülmüştür. Bu çalışmada molar gebeliklerde desiduanın lökositlerle
infiltrasyonun trofoblastların aşırı proliferasyonunu kontrol etme çabası olduğu ve
molar gebeliklerde desiduanın IGF-1 ve LIF ekspresyonunu azaltarak trofoblast
proliferasyonunu kontrol altında tutmaya çalıştığı düşünülmüştür. Ayrıca molar
gebeliklerdeki aşırı trofoblast proliferasyonu ve invazyonuna LIF' in aracılık
edebileceği sonucuna ulaşılmıştır.
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ABSTRACT

YÜCEL, Ö. S., Evaluation of Endometrial Receptivity in Normal and Molar
Pregnancies, Hacettepe University Faculty of Medicine, Thesis in Obstetrics and
Gynecology, Ankara, 2013

Development of the placenta and fetus is a continuous process that begins at the time
of fertilization. Endometrial receptivity and desidual invasion with trophoblasts are
essential for succesful placentation and maintanence of a healty pregnancy.
Establisment of endometrial receptivity, implantation, trophoblastic proliferation and
invasion are strictly controlled with cytokines and growth factors released from
maternal and fetal tissues. Leukemia inhibitory factor (LIF) and insulin like growth
factor-1 (IGF-1) are two of the most important growth factors mediating trophoblast
proliferation and endometrial receptivity. LIF has an important role in
preimplantation blastocyst-endometrium interactions, implantation and placental
development. Additionally LIF induces trophoblastic proliferation and invasion.
IGF-1 plays a role in differantiation of cytotrophoblasts and migration of extravillous
trophoblasts. Autophagy, also called type II programmed cell death, is an
intracellular process responsible for the removal of cytoplasmic particles, organelles
and long acting proteins via lysosomes. Molar pregnancies occur as a result of
abnormal fertilisation and characterized by aberrant trophoblast proliferation.
Trophoblasts in molar pregnancies have a tendency for local invasion and metastasis.
This study aims to establish roles of LIF and IGF-1, which are two important
cytokines

mediating

trophoblast-endometrium

interactions

and

trophoblast

proliferation, in pathophysiology of molar pregnancy. Our further aim is to identify
effect of autophagy on abnormal trophoblastic proliferation. 16 molar placentas were
enrolled in this study including 8 with partial mole and 8 with complete mole
diagnosed histopathologically and with immunohistochemistry. Control group
consisted of 8 normal first trimester placentas derived from curettage material of
unwanted pregnancies. Expression of LIF, IGF-1 and beclin-1 among placental cell

viii

groups were identified immunohistochemically. Histopathological evaluation of
tissues revealed significant decidual leukocyte infiltration in complete moles
suggesting an immune response against molar tissue which has completely paternal
origin. LIF immunoreactivity is found to be increased in ekstravillous trophoblasts
(EVT) of complete and partial moles. This led us to think LIF may be an autocrine
mediator of abnormal trophoblastic proliferation and invasion.

A significant

decrease in decidual LIF immunoreactivity in complete and partial moles is found,
suggesting a control mechanism of decidua against proliferating trophoblasts.
Evaluation of beclin-1 immunoreactivity revealed a decreased immunoreaction in
villous trophoblasts of complete mole placentas. We suggest this decrease in
autophagy in villous trophoblasts increases trophoblast survival and contributes to
enormous trophoblast population in complete molar pregnancies. However there is a
decrease in beclin-1 immunoreactivity in deciduas of complete and partial molar
pregnancies suggesting an decreased autophagy in decidua. Decreased autophagy of
decidua may be a control mechanism against trophoblast invasion in molar
pregnancies.

Evaluation

of

IGF-1

immunoreactivity showed

a

decreased

immunoreaction in glandular epithelium of complete molar placentas. In complete
molar pregnancies characterized by aberrant trophoblastic proliferaton and invasion,
this decrease in IGF-1 may be another control mechanism of decidua to limit the
invasion. These findings suggest that decidual leukocyte infiltration and decreased
endometrial expression of IGF-1 and LIF are efforts by decidua to limit trophoblast
proliferation and invasion. LIF may be a mediator of abnormal trophoblast
proliferation and invasion in molar pregnancies regulated in an autocrine fashion by
EVT.

Keywords: Mole hydatiform, endometrial receptivity, leukemia inhibitory factor
(LIF), insulin like growth factor-1 (IGF-1), beclin-1
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1.

GİRİŞ VE AMAÇ

Normal bir gebelik, öncelikle başarılı bir implantasyon ve devamında yeterli
plasenta oluşumuna bağlıdır. İmplantasyon sadece endometriyumun morfolojik ve
moleküler değişiklikleriyle karakterize olan reseptif fazında gerçekleşmektedir.
İmplantasyon sonrasında plasenta oluşumu, plasentanın öncü hücreleri olan
trofoblastların maternal desidua ve spiral arteriollere invazyonuna bağlıdır. Bununla
beraber trofoblast proliferasyonu ve desiduaya invazyonu hem fetal hem de maternal
dokular tarafından üretilen büyüme faktörleri ve sitokinler aracılığıyla sıkı bir
kontrol altındadır (1).
Gestasyonel trofoblastik hastalık (GTH) plasentadan köken alan birbiriyle
ilişkili fakat histolojik olarak farklı tümörleri içeren bir spektrumdur. Mol hidatiform
en sık görülen gestasyonel trofoblastik hastalık çeşidir. Genetik ve histolojik
özelliklerine göre parsiyel ve komplet mol hidatiform olarak ikiye ayrılır. Komplet
moller paternal kaynaklı diploid karyotipe sahiptir ve komplet mollerde tüm
plasentayı içeren anormal trofoblastik proliferasyon karakteristiktir. Parsiyel
mollerde ise triploid karyotip mevcuttur, bu kromozom setlerinden biri maternal
diğer ikisi paternal kaynaklıdır. Trofoblastik proliferasyonun derecesi ve yaygınlığı
parsiyel molde, komplet mole göre daha azdır. Tamamen paternal yapıya sahip
komplet mollerde embriyonik doku oluşmazken parsiyel moller plasenta dokusuna
ek olarak fetal doku ve amniyon da içerirler (2).
Anormal trofoblast proliferasyonu gestasyonel trofoblastik hastalıkların
karakteristik özelliğidir. Trofoblastların kendileri veya çevre doku tarafından üretilen
lokal sitokinler ve büyüme faktörleri trofoblast proliferasyonu üzerine etki
etmektedir (3). Bu sitokinler trofoblast davranışını proliferasyon ve göçü
indükliyerek veya trofoblastların invaziv olmayan fenotiplerine dönüşümünü
sağlayarak kontrol edebilir. Lösemi inhibe edici faktör (LIF), koloni stimule edici
faktör-1 (CSF-1), hepatosit büyüme faktörü (HGF), interleukinler, insulin benzeri
büyüme faktörleri I ve II (IGF-I ve IGF-II) bu etkileşimde rol oynayan aracılardan
bir kısmıdır (4-6). Bu çalışmada LIF ve IGF-I üzerine odaklanılacaktır.
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LIF, endometriyum glandüler epiteli, desidual hücreler ve preimplantasyon
aşamasındaki

blastosist

tarafından

üretilir.

LIF;

preimplantasyon

embriyo-

endometrium etkileşimi, implantasyon ve plasenta gelişiminde önemlidir (7).
Reseptif endometriumun oluşumunda rol oynar. Farede intraperitoneal anti-LIF
enjekte edildiğinde implantasyonun gerçekleşmediği gösterilmiştir (8). Ayrıca LIF
salınımının trofoblastlarda proliferasyonu ve invazyonu artırdığı saptanmıştır (9).
Literatürde

molar

bulunamamıştır

gebeliklerde

fakat

bir

LIF

gestasyonel

ekspresyonunu
trofoblastik

araştıran
neoplazi

bir

çalışma

(GTN)

olan

koryokarsinomda LIF’in trofoblastlarda invazyon ve proliferasyonu artırdığı
gösterilmiştir.
IGF-1 ve IGF-2, neredeyse tüm plasental hücre tiplerinde 6 hafta kadar erken
bir dönemden itibaren mevcuttur (10). IGF-I sitotrofoblastların sinsityotroblastlara
ve ekstravillöz trofoblastlara farklılaşmasında rol oynamaktadır. Ayrıca IGF-I ‘in
ekstravillöz trofoblast migrasyonunu indüklediği gösterilmiştir. Desidua tarafından
salınan IGF bağlayıcı proteinler (IGFBP) ise IGF etkilerini kontrol altında
tutmaktadır. Molar gebeliklerde IGF-I ekspresyonunu araştıran sınırlı sayıda çalışma
mevcuttur. Koryokarsinomda özellikle IGF II’nin arttığı gösterilmiş ve metastatik
özelliğini belirlemede rol oynayabileceği savunulmuştur (11).
Otofaji, Latince “kendi kendini yeme” anlamına gelir ve uzun ömürlü
proteinler, hasarlanmış sitoplazma parçaları ve yaşlanmış organellerin vakuoller içine
alınarak lizozomlar aracılığıyla yıkılması işlemidir. Tip-II hücre ölümü olarak da
adlandırılır. Beclin-1 (B1), otofajinin erken safhalarında rol oynayan otofaji ilişkili
proteindir. Yetersiz plasentasyonun rol oynadığı preeklampsi gelişmiş hastaların
trofoblastlarında otofajinin arttığı görülmüş, B1’ in de buna aracılık eden
faktörlerden biri olduğu saptanmıştır (12). Yetersiz plasentasyonda otofajinin
arttığının gösterilmesi aşırı trofoblast dokusunun mevcut olduğu molar gebeliklerde
de trofoblastlardaki otofajik aktivitenin azalmış olabileceğini akla getirmektedir.
Literatürde molar gebeliklerde otofajiyi araştıran bir çalışma bulunamamıştır.
Molar gebelikler anormal bir fertilizasyon sonucu oluşan ve aşırı trofoblast
proliferasyonu ile karakterize anormal gebeliklerdir. Molar gebeliklerde oluşan
trofoblastlar lokal invazyon ve metastaz eğilimi göstermektedir. Anormal trofoblast
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proliferasyonu ve invazyonuna aracılık eden sitokinlerin saptanması molar gebeliğin
patogenezinin anlaşılması, GTN gelişimi açısından yüksek riskli hasta grubunun
saptanması ve bu hastaların tedavisinde yeni modalitelerin oluşturulmasına yardımcı
olacaktır.
Bu

çalışmada

trofoblast-endometrium

etkileşimi

ve

trofoblast

proliferasyonunda önemli sitokinler olan IGF-1 ve LIF’in molar gebeliklerdeki
rolünün araştırılması planlanmaktadır. Çalışmanın diğer bir amacı ise molar
gebeliklerdeki aşırı trofoblast büyümesinde otofajinin rolünün ortaya konmasıdır.
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2.

GENEL BİLGİLER

2.1.

UTERUS
Uterus; pelvik kavitede, mesane ve rektum arasında yerleşmiş, ortalama boyu

nulliparlarda 6-8 cm, multiparlarda 9-10 cm, genişliği 4- 5 cm, kalınlığı 2- 3 cm olan
musküler bir organdır. Ağırlığı nulliparlarda 50-70 gr arasında iken, multiparlarda 80
gramdan fazladır (13).
Uterus anatomik olarak üç farklı kısımdan oluşmaktadır:


Korpus uteri: Üçgen şeklinde, geniş olan üst kısmıdır. Gövdenin
büyük bir kısmını musküler tabaka oluşturmaktadır.



Fundus uteri: Tuba uterinaların uterusa girdiği bölgelerin yukarısında
kalan konveks gövde kısmına fundus ismi verilir.



Cervix uteri: Uterusun vajina içerisine doğru uzanan silindirik
kısmıdır. Nulliparlarda korpus ile aynı boyutlardayken multiparlarda
toplam uzunluğun sadece üçte birini oluşturur. Vajina içine uzanan
kısmı portio vaginalis olarak adlandırılırken üstteki kısma portio
supravaginalis denir.

Uterus duvarı üç tabakadan meydana gelir. En iç tabaka endometrium, ortada
myometrium ve en dışta perimetriyum yer almaktadır.
Uterusun posterior kısmı tamamen peritonla örtülüdür. Bu peritonun alt kısmı
rektouterin boşluk veya Douglas poşunun ön sınırını oluşturur. Ön duvarın sadece üst
kısmı peritonla örtülüdür. Bu alandaki periton öndeki mesane kubbesine doğru uzanır
ve vezikouterin boşluğu oluşturur. Ön uterus duvarının alt kısmı mesane duvarına
gevşek bağ doku ile bağlanmıştır.
Uterusun en kalın tabakası olan myometrium bağ dokusu ile ayrılmış düz kas
demetlerinden oluşur. Düz kas demetleri sınırları belirlenemeyen üç tabaka oluşturur.
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Dışta ve içte kaslar longitudinal yerleşmiş liflerden oluşur. Orta kısımda ise kaslar
sirkuler yerleşimlidir. Bu tabakalanma doğumdan sonra myometrial hücrelerin
kasıldığında kan damarlarının kontriksiyonunu sağlaması açısından önemlidir.
Ortadaki kas tabakasında bol miktarda kan damarı bulunduğu için bu tabakaya
vasküler tabaka (stratum vasculare) da denir. Buradaki damarlar uterin arterin dalı
olan arkuat arterlerdir. Myometriumdaki kas liflerinin miktarı kaudal kısma doğru
giderek azalmaktadır öyle ki serviks dokusunun sadece %10’unu musküler tabaka
oluşturmaktadır (14). Gebelikte üst kısımdaki myometriumda belirgin hipertrofi
görülürken serviksteki kas miktarında çarpıcı değişiklik gözlenmez.
Gebe olmayan kadında 10 mililitrelik bir kaviteye sahip olan uterus gebelikte
fetus, plasenta ve amniyonu barındırabilecek kapasiteye ulaşır. Normal ağırlığı 70 gr
olan uterus termde 1100 grama kadar ulaşabilir. Uterustaki bu büyüme temel olarak
kas hücrelerindeki hipertrofi sonucu oluşur ve yeni myosit oluşumu sınırlıdır.
Hipertrofi östrojen ve muhtemelen progesteron etkisi sonucu oluşur ve fundusta en
belirgindir. Gebelik esnasında birçok düz kas hücresi kollajen sentez eder. Böylece
uterus kollajen içeriğinin artmasına neden olurlar. Kas hücre boyutundaki bu artışa
fibröz dokunun birikimi eşlik eder. Bu fibröz yapı uterus duvarının sağlamlığına
katkıda bulunur.
Gebeliğin oluşumuyla beraber serviks dokusunda yumuşama ve siyanoz
gözlenir. Az miktarda düz kas içeren serviksin temel bileşeni bağ dokusudur.
Gebeliğin terme kadar devamı, doğum eylemi esnasında serviksin dilatasyonu ve
doğumdan sonra serviksin eski durumuna dönmesi kolajenden zengin bu bağ
dokusunun tekrar şekillenmesi ile mümkündür (15,16).
Endometrium uterus boşluğunu kaplayan mukozal tabakadır. Endometrium;
yüzel epiteli, glandlar ve kan damarlarını içeren mezenkim dokusundan oluşur. Epitel
tek katlı prizmatiktir, silyalı epitel hücreleri ve silyasız sekretuar hücrelerden oluşur.
Tübüler uterus glandları epitelin invajinasyonu sonucu oluşur ve myometriuma kadar
uzanırlar. Mezenkim dokusuna “stroma” adı verilir ve mentruel siklus boyunca
belirgin değişiklikler gösterir. Spesifik olarak ovulasyonu takiben stromal dokunun
desidualizasyonu gerçekleşir ve bu işlem gebelik için gerekli endometrial
değişiklikleri içerir (17).
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Endometrium iki ayrı tabakaya ayrılabilir. Bunlar; her menstruel siklusla
beraber dökülen ve tekrar yenilenen stratum fonksiyonalis ve menstruasyon
sonrasında geriye kalan ve çoğalarak endometriyumu tekrar oluşturan stratum
bazalistir. Fonksiyonel tabaka da kendi içinde 2 kısıma ayrılır. Endometriyum
bezlerinin boyun kısımlarının bulunduğu üst 1/3’lük kısım kompakt tabaka (stratum
compactum), bezlerin gövdelerinin bulunduğu alt 2/3’lük kısım spongiyoz tabaka
(stratum spongiosum) olarak adlandırılır. Bazal tabaka içinde bulunan uterus
bezlerinin tabanları bölünen ve menstruel fazdaki endometriumun üzerine göç eden
hücrelere kaynak oluşturur. Bu şekilde menstruasyondan sonra uterusun yeni yüzey
epiteli sağlanmış olur (18).
Uterus ve endometriyumun vasküler mimarisi menstruasyonun oluşumunda
özel bir öneme sahiptir. Uterin arter dalları uterus duvarına penetre olduktan sonra
myometriumun orta kısmında yüzeye parelel olacak şekilde dallar verirler ve “arkuat
arterler” olarak adlandırılırlar (19). Bu damarlardan stratum bazalisi besleyen bazal
arterler ve stratum fonksiyonalisi besleyen spiral arterler çıkar. Spiral arterler
hormonal uyarıya karşı çok duyarlıdır ve menstruasyon sürecinde önemli bir rol
oynarlar; bazal arterler ise hormonal etkilere kapalıdır.

2.2.

MENSTRUEL SİKLUS
Uterus dinamik bir organdır. Overlerden salınan östrojen ve progesteron

etkisiyle endometrium siklik yapısal değişiklikler gösterir; bu döngüye menstruel
siklus denir. Bu değişiklikler üç evrede incelenir. Menstruel kanamanın görüldüğü ilk
gün menstruel siklusun başlangıcı olarak alındığında; siklusun ilk dört günü
menstruel faz, 5-14. günler arası proliferatif faz, 14-28. günler arası ise sekretuar faz
olarak tanımlanır.
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2.2.1. Menstruel Faz
Fertilizasyon ve implantasyonun gerçekleşmemesi durumunda korpus luteum
dejenere olmaya başlar, bunun sonucunda östrojen ve progesteron seviyeleri azalır.
Östrojen ve progesteron çekilmesi ile endometriyumda şu önemli olaylar olur:
vazomotor reaksiyonlar, apoptoz (tip 1 hücre ölümü), doku nekrozu ve nihayetinde
menstruasyon. Hormon çekilmesiyle beraber spiral arteriollerde vazokonstriksiyon
ve bunun sonucunda staz ve endometrial iskemi gerçekleşir. Ayrıca östrojen ve
progesteron seviyelerinin düşmesiyle epitel ve stromal hücrelerden lizozomal
enzimler

salınır

ve

bu

aktif

enzimler

hücrelerin

yıkımına

yol

açarak

prostaglandinlerin salınmasına, eritrositlerin ekstravazasyonuna, doku nekrozuna ve
vasküler tromboza sebep olur. Bu süreç sitokinlerin aracılık ettiği apoptoz (programlı
hücre ölümü) işlemidir (20).
Doku yıkımı ayrıca matriks metalloproteinazlarını da içerir. Progesteron
çekilmesi ile endometrial hücrelerde matriks metalloproteinaz ekspresyonu artar,
sonuçta hücre membranları ve ekstrasellüler matriks yıkılır (21).
Bazal endometrium menstruasyon sırasında korunur ve onarım bu tabakadan
olur (22).

2.2.2 Proliferatif Faz
Proliferatif faz ovaryen foliküllerin gelişimi ve bunun sonucunda östrojen
salınımı ile ilişkilidir. Östrojenin etkisi sayesinde endometriumun büyümesi ve
rekonstruksiyonu gerçekleşir. Proliferatif fazın başlangıcında bezler ince ve
tübülerdir ve alçak kolumnar epitel ile döşelidir. Hormonal etki sonucu mitoz
belirgin hale gelir ve psödostratifikasyon görülür. Spiral arterler stroma içerisine
doğru ilerlerler. Tüm doku komponentleri (bezler, stroma hücreleri, endotel)
proliferasyon

gösterir

ve

endometriumda

maksimum

östrojen

reseptör

konsantrasyonun olduğu siklusun 8-10. günlerinde proliferasyon tepe noktasına erişir
(23).

8

Proliferasyon fazında endometrium 3.5-5 mm yüksekliğe ulaşır. Bu
proliferasyon esas olarak fonksiyonel tabakadadır. Proliferasyon olmasına rağmen
endometrial kalınlaşmanın temel sebebi stromanın yeniden genişlemesidir.

2.2.3 Sekretuar Faz
Ovulasyondan sonra endometrium hem östrojen hem de progesterona karşı
duyarlı hale gelir. Ovulasyondan sonra epitel proliferasyonu giderek yavaşlar ve
durur. Bu kontrolün progesteron ile sağlandığına inanılmaktadır (24).
Stromal elemanlar büyümeye devam ederken endotel yüksekliğinin sabit
kalması bezlerde ve spiral damarlarda kıvrılmaya sebep olur. Bez epitelinde
intrasitoplazmik glikojen vakuolleri görülür. Salgı bezlerinin sekresyonlarını
intraluminal alana bırakmasıyla bez lümenleri kıvrımlı ve genişlemiş gözükür.
Stromal ödem artmıştır.
Bu yapısal değişiklikleri takiben glikoprotein ve peptidlerin endometrial
kaviteye sekresyonu başlar. Bu glikoproteinler implantasyondan önce embriyonun en
büyük besin kaynağı olacaktır. Sekresyonda tepe noktaya gonadotropin pikinden
yaklaşık 7 gün sonra ulaşılır. Bu da blastokistin implantasyonuyla aynı döneme denk
gelmektedir.

2.3.

FERTİLİZASYON
Fertilizasyon gametlerin (sperm ve matur oosit ) birbirlerini tanımasını ve

embriyoyu oluşturmak için birleşmesini sağlayan biyokimyasal işlevleri ve
morfolojik değişiklikleri içerir. Fertilizasyon genellikle tuba uterinanın ampulla
bölgesinde gerçekleşmektedir. Tüplerin kontraksiyonu ve silyalı epitelin senkronize
hareketinin oositin taşınmasında önemli olduğu vurgulanmaktadır.
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Fertilizasyonu sağlayan olaylar arasında oosit kılıflarının sperm tarafından
penetrasyonu, spermin

oosite bağlanması

ve füzyonu ve sperm

başının

dekondensasyonu sayılabilir.
Fertilizasyonun sağlanabilmesi için kapasite olmuş spermin kumulus ooforus
ve zona pellusidayı (ZP) geçmesi gerekir. Sperm akrozomu intakt bir şekilde
kumulus ooforus ve korona radiatayı geçer ve ZP yüzeyine akrozom üzerindeki
plazma membranı ile bağlanır. Bağlanma akrozom reaksiyonunu uyarır (25).
ZP, fertilizasyonun vazgeçilmez bir unsuru olan sperm-ovum etkileşiminin
başlangıcında rol alır, ayrıca polispermiyi(bir ovumun birden fazla sperm ile
fertilizasyonu) önler (26). Ayrıca spermin ZP'ye bağlanması akrozom reaksiyonunu
tetikler.
Sperm ZP'yi geçtikten sonra oosite ulaşır, sperm başının plazma membranı
oosit ile kaynaşır. Böylece spermatozoon ile ovumun spontan füzyonu gerçekleşmiş
olur. Füzyonun moleküler tabanı araştırma konusudur. Çalışmalarda ovum üzerindeki
integrinlerin sperm oosit bağlanmasında rolü olduğu vurgulanmıştır (27). Füzyon
tamamlandıktan sonra erkek pronukleusu oluşturmak üzere sperm nukleusu genişler.
Sperm ovum füzyonu ile eş zamanlı ikinci polar cisimcik perivitellin aralığa
atılır ve fertilize olmuş ovum ikinci mayotik bölünmeyi tamamlar. Fazla maternal
kromozomlar ikinci polar cisimcik ile atılır, kalan kromozomlar ise maternal
pronukleusu oluşturur.
Spermin-ovum füzyonu ile beraber ovum içindeki kortikal granüller
içeriklerini ekzositoz ile perivitellin aralığa salarlar. Bu granuller perivitellin aralığa
salındığında dağılırlar ve ZP ile etkileşime girerek polispermiyi önleyen zona
reaksiyonunu oluştururlar (28). Bu reaksiyon fertilizasyon sonrasında perivitellin
aralığa birden fazla sperm girişini engelleyen kimyasal bir sertleşme işlemi olarak
tanımlanır.
Maternal ve paternal pronukleuslar oluştuktan sonra hücrenin merkezine
doğru ilerlerler. Daha sonra pronukleusların zarları erir, maternal ve paternal
kromozomlar bir araya gelirler ve 46 kromozomlu zigot oluşur.
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Fertilizasyon sonucu oluşan zigotun gelişiminin ilk üç günü fallop tüplerinde
gerçekleşir. Zigotun geçirdiği mitotik bölünmelere yarıklanma denir. Böylece erken
embriyonik hücreler yani blastomerler oluşur. Her bölünme sonucu blastomerler
küçülür fakat erken embriyonun boyu değişmez. Bu dönemde ardı sıra gerçekleşen
mitozlarla bir hücre topluluğu olan morula oluşur. Fertilizasyondan dört gün sonra
morula endometrial kaviteye girer. Beşinci günde morula içerisinde sıvı birikimi ve
hücrelerin polarizasyonu sonucu blastosist oluşur. Blastokist, ileride plasenta ve
membranları oluşturacak olan bir dış hücre tabakası (trofoblast) ve embriyoyu
oluşturacak olan iç hücre tabakasından (embriyoblast) oluşur.

2.4.

İMPLANTASYON

2.4.1 Endometrial Reseptivite
Endometrial reseptivite, implantasyona uygun endometriumu tanımlar.
Proliferatif endometriumdan sekretuar endometriuma geçiş implantasyon için gerekli
olan reseptivitenin kazanılması için son derece önemlidir. Blastosist sadece,
endometriyumun morfolojik ve moleküler değişiklikleriyle karakterize olan reseptif
fazında implante olabilir. Primer hormonal gereksinim progesteron varlığıdır (29).
İmplantasyon zamanında sekretuar aktivite pik noktasına ulaşmış ve endometrial
hücrelerin glikojen ve lipid içeriği zenginleşmiştir. İmplantasyon dönemi olan
siklusun 21-22. günlerinde en belirgin morfolojik özellik stromal ödemdir. Bu
ödemin prostaglandin ve vasküler endotel büyüme faktörü (VEGF) üretimine
sekonder kapiller geçirgenlikteki artış sonucu oluştuğu düşünülmektedir (30).
Endometrial reseptivite 28 günlük normal bir siklusun 16-22. günleri arasına
(LH yükselişinden 5-10 gün sonra) sınırlandırılmıştır (31). Endometrial reseptivite
döneminde progesteron ile indüklenerek oluşan pinopodlar bez epitelinin apikal
yüzeyinde meydana gelen mantar şeklindeki uzantılardır (32). Pinopodlar gelişim
evresine göre morfolojik değişiklikler gösterirler. Pinopodlar uterin kavitedeki sıvıyı
absorbe ederek blastokistin endometriyum epiteli ile temasının sağlanmasını
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kolaylaştırır. Pinopodun en kritik özelliği adezyonu engelleyebilen musini
uzaklaştırmasıdır (33).
Pinopodların ortaya çıkmasının implantasyon dönemine denk geldiğine dair
çalışmalar olsa da; pinopodların insanda endometriyum reseptivitesini belirlemede
kullanılması tartışmalıdır (34). Bazı çalışmalar pinopodların varlığının endometrial
reseptivite dönemine spesifik olmadığını; pinopodların luteal fazdan başlayarak
gebelikte de devam ettiğini göstermiştir (35).
Anjiogenez yani yeni damar oluşumu, endometrial siklus ve implantasyonun
önemli bir özelliğidir. Anjiogenez işlevi steroid hormonları ve büyüme faktörleri
özellikle fibroblast büyüme faktörü (FGF) ve VEGF tarafından düzenlenir (30).
Endometrial reseptivite döneminde endometriumda VEGF seviyelerinde artış olduğu
gösterilmiştir.
Endometrium tarafından üretilen ve implantasyonda görev alan en az üç tane
sitokin tanımlanmıştır (36). Bunlar; CSF-1, LIF ve interlökin-1 (IL-1) 'dir. CSF-1
ekspresyonu ve CSF-1 reseptörleri hem endometrium hem de implante olmamış
embriyoda mevcuttur. CSF-1 geninde mutasyon olan farelerde implantasyonun
olmadığı görülmüştür (37). LIF menstruel siklus boyunca endometriumda eksprese
edilmektedir

fakat

en

yüksek

konsantrasyonlara

implantasyon

zamanında

ulaşmaktadır. Ayrıca LIF konsantrasyonlarının en yüksek noktaya ulaşması
endometriumda pinopodların ortaya çıkmasıyla aynı döneme denk gelmektedir (7).
Bu bulgular LIF'in endometrial reseptivitenin oluşmasında rol oynadığını ortaya
koymuştur. IL-1 endometriumda VEGF ekspresyonunu uyarır ve matriks
metalloproteinazlarının doku inhibitörlerini (TIMP) düzenler. Embriyo tarafından
üretilen gonadotropin salıcı hormon (GnRH) endometriumdan IL-1 salınımını
artırmaktadır (38). Farede IL-1 reseptörlerinin bloke edilmesi durumunda
implantasyon oluşmaz (36).
İntegrinler kolajen, fibronektin ve laminin için reseptör görevi gören hücre
yüzey proteinleridir. İntegrinler hücre-hücre ve hücre-matriks etkileşiminde
önemlidir ve hücre göçü ve hücre farklılaşmasında görev alırlar. Endometrium epitel
hücrelerindeki integrin ekspresyonunda siklik bir değişiklik mevcuttur ve maksimum
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ekspresyon implantasyon döneminde görülür (39). İntegrin ekspresyonunun
eksikliğinin reseptif endometriumun oluşmamasına sebep olduğu öne sürülmüştür
(40). Desidua tarafından eksprese edilen laminin ve fibronektin gibi hücre adezyon
molekülleri integrinlere bağlanırlar ve embriyonun tarafından eksprese edilen
adezyon moleküllerini bağlayarak embriyonun endometriuma tutunmasına aracılık
ederler (41).
Embriyodan gelen sinyaller, embriyo-endometrium etkileşimi ve endometrial
reseptivitenin oluşumunda önemlidir. Erken gebelik gebelik faktörü (EPF) embriyoendometrium etkileşimine bir örnektir ve fertilizasyondan birkaç gün sonra maternal
dolaşımda saptanabilir (42). EPF embriyodan gelen sinyaller sonucunda overlerden
salgılanmaktadır ve desiduada immünsupresif bir ortamın oluşmasına aracılık ettiği
düşünülmektedir. Embriyodan gelen ve endometrial reseptivite için gerekli
sinyallerden bir tanesi de insan koryonik gonadotropinidir (HCG). Embriyonun
HCG sekresyonuna implante olmadan önce başladığı

gösterilmiştir (43).

İmplantasyon öncesi embriyo tarafından üretilen HCG' nin overleri uyararak artmış
östrojen ve progesteron salınımına sebep olduğu savunulmuştur (44).
Endometrial reseptivite büyüme faktörleri ve sitokin ailesinin birçok üyesini
kapsamaktadır ve bu maddelerin birbirleri üzerindeki otokrin ve parakrin aktivitesi
ile ilişkilidir.

2.4.2 İmplantasyon
İmplantasyon embriyonun uterus duvarına tutunması ve sonrasında plasentayı
oluşturmak için stroma ve annenin dolaşım sistemine invaze olması işlemi olarak
tanımlanır.
İmplantasyon endometrial kavitedeki blastokist ve desidua arasındaki
karşılıklı etkileşimler sayesinde oluşmaktadır. İmplantasyonun gerçekleşmesinde
endometrium ve embriyo tarafından salınan çok sayıda sitokin, peptid ve büyüme
faktörü rol oynar.
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İmplantasyon işlemi 3 döneme ayrılmaktadır. İmplantasyon sırasıyla
apozisyon, adezyon ve endometriyal invazyon aşamalarından oluşur (45).

 Apozisyon
Blastosist başlangıçta zona pellusida ile örtülüdür. Blastosistin büyümesiyle
beraber zona pellisuda yavaş yavaş dejenere olur ve blastosistten ayrılır
Apozisyon zona pellusidasını kaybeden blastosistin implantasyon için uygun
yeri seçtiği evredir (46). İmplantasyon sahası genellikle midsagittal planda üst, arka
duvardır.

 Adezyon
Blastosist ve endometriumdan ekstrasellüler matriks bileşenlerinin, özellikle
laminin ve fibronektinin, ekspresyonu gerçekleşir (41). Bu moleküller hücre yüzey
reseptörlerine özellikle integrinlere bağlanırlar ve embriyo ile desidua arasındaki
etkileşimi sağlarlar. İmplantasyon döneminde desiduada laminin ekspresyonunda
artış

olması

bu

molekülün

trofoblastlarla

etkileşimde

önemli

olduğunu

göstermektedir (47). Adezyon işlevi integrin, selektin ve troponinler ve daha başka
adezyon moleküllerini gerektirmektedir (48).

 İnvazyon
Trofoblastlar epiteli geçtikten sonra desidualize olmuş endometriumun bazal
laminasına yapışır ve alttaki bağ dokusuna penetre olurlar ve plasentayı oluşturmak
üzere desidua ve maternal kan damarlarını invaze etmeye başlarlar. Trofoblast
invazyonu Bölüm 2.5' te tartışılmıştır.
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2.5.

PLASENTA
Plasenta ve fetusun gelişimi fertilizasyon ile başlayan kompleks bir süreçtir.

Plasentanın gelişimi normal fetal büyüme ve gelişme ve sağlıklı bir gebeliğin devamı
için gereklidir.

Plasenta anne ve fetus arasındaki arayüzde çeşitli kritik roller

üstlenir: Fetusun rejeksiyonunu önler, respiratuar gaz değişimini sağlar, besin
geçişini ve fetal atıkların atılmasını sağlar ve peptid ve steroid hormonlar salgılar
(49).

2.5.1 Trofoblast Proliferasyonu ve İnvazyonu
Progenitor sitotrofoblastlar plasentanın kök hücresidir. Bu hücreler gebelik
boyunca

bölünürler

ve

sonuçta

sinsityotrofoblastları

oluşturan

villöz

sitotrofoblastlara veya ekstravillöz trofoblastlara (EVT) farklılaşırlar (50). Çok
nükleuslu sinsisyal bir dış tabaka olan sinsisyotrofoblast tabakası tek nukleuslu
sitotrofoblastların birleşmesi ile ortaya çıkar (51). Sitotrofoblast tabakası
sinsisyotrofoblasrların hemen altında tek nukleuslu hücrelerin oluşturduğu bir
tabakadır. Sinsisyotrofoblastlar gaz ve besin transportu, hormon sentezi gibi çeşitli
fonksiyonları olan özelleşmiş bir epiteldir. Gebeliğin devamı için gerekli HCG gibi
hormonları sentezleyip maternal dolaşıma salgılarlar (52).
Sitotrofoblastların ekstravillöz trofoblastlara farklılaşmasının sıkı kontrol
edilen bir dizi moleküler basamak sonucu oluştuğu düşünülmektedir fakat henüz bu
basamaklar tam olarak anlaşılamamıştır (53). Bu invaziv trofoblast fenotipine
farklılaşmanın parakrin faktörler sayesinde olduğu öne sürülmüş, IGF'nin EVT
farklılaşmasında rol aldığı ortaya konmuştur (54,55). Ayrıca trofoblastlar tarafından
üretilen L-selektinlerin desiduayla adeziv bağ kurması da EVT farklılaşmasında rol
oynayabilir (56).
Spiral arterlere invaze olan ve bu arterleri tekrar şekillendiren EVT’a
endovasküler EVT denir. Endovasküler EVT'lar gebeliğin erken döneminde maternal
arteriolleri tamamen tıkayarak intervillöz aralığa prematür kan akımını önlerler (57).
Bu işlemin başarısızlığı gebelik kaybı ile ilişkilendirilmiştir ve muhtemel sebebin de
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oksijen seviyelerindeki prematür yükselmenin oksidatif stresi artırması olduğu öne
sürülmüştür

(58,59).

Endovasküler invazyon dar spiral arterlerin geniş

uteroplasental damarlara dönüşmesini sağlar. Genişlemiş spiral arterler ile
endometrial venler arasındaki anastomozlar maternal sinuzoidleri oluşturur. Vaskuler
endotel büyüme faktörü (VEGF) uteroplasental dolaşımın sağlanması için maternal
damarların şekillenmesinde önemlidir (60).
EVT' ların maternal doğal öldürücü hücreler (NK), makrofajlar ve desidual
hücrelerle karşılaşmaları ve etkileşime girmeleri, desidua içerisine göçlerinin
kaçınılmaz bir sonucudur (61). Bu trofoblast-desidual lökosit etkileşiminin plasenta
ve fetüsün immunolojik olarak kabul edilmesinde ve trofoblast invazyonunun
yaygınlığının sağlanmasında önemli olduğu düşünülmüştür (62). Spesifik olarak
EVT üzerindeki insan lökosit antijeni (HLA)- C ile maternal öldürücü hücreler
üzerindeki immünglobulin benzeri reseptörlerin (KIR) karşılıklı etkileşiminin
trofoblastlara karşı immüntolerans oluşmasında ve bunun sonucunda yeterli
plasentasyonun gelişmesinde kritik rol oynadığı düşünülmektedir (63).
Trofoblastik dokunun proliferasyonu ve invazyonu maternal ve fetal dokular
tarafından üretilen büyüme faktörleri ve sitokinlerin otokrin/parakrin etkileri ile
düzenlenmektedir (64). Düşük oksijen konsantrasyonlarında salınan hipoksi
indüklenebilir faktör (HIF) trofoblast proliferasyonunu uyarır; bu durum erken
gebelik döneminde plasentanın hızlı büyümesi için önemlidir(65).
Tubal gebeliklerin oluşması EVT'ların endometrum dokusundan bağımsız
olarak otokrin etkilerle invazyon gerçekleştirebildiğini işaret etmektedir. EVT' lar
büyüme faktörleri tarafından indüklenebilen ve desidua ekstrasellüler matriksinin
(ECM) degredasyonunu sağlayan matriks metalloproteinazları (MMP) ve ürokinaz
plazminojen aktivatörü (uPA) gibi proteaz sistemlerine sahiptir (66-68). IGF-II,
hiperglikolize-HCG, interlökinler gibi otokrin faktörler EVT proteazlarının
ekspresyonunu artırmaktadır. Bu proteazların inhibitörleri olan metalloproteinaz
doku inhibitörleri (TIMP) ve plazminojen aktivatör inhibitörleri (PAI) desidua ve
EVT tarafından üretilmekte ve bu proteaz inhibitörleri muhtemelen invazyonu
sınırlamaktadır (69). Desidua ve EVT'lardan salınan TGF-β ve tümör nekroze edici
faktör-α (TNF-α) TIMP ve PAI ekspresyonunu artırır (69,70). ECM yıkımına ek
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olarak invazyonu sağlamak için EVT'lar α5β1, α1β1 gibi çeşitli integrinler eksprese
ederler ve bu integrinler fibronektin, kolajen ve lamininle etkileşimleri sonucu
trofoblast adezyonu ve migrasyonunu sağlarlar (71). Integrin ekspresyonu IGF 2
tarafından uyarılırken desidua kaynaklı TGF- β tarafından inhibe edilir (72).



Trofoblast İnvazyonunun Sınırlanması

Neoplazilerde görülen kontrolsüz invazyonun aksine normal gebeliklerdeki
trofoblast invazyonu desidua ile sınırlı kalır. EVT invazyonu desiduadan salınan
lokal etkili faktörler (sitokinler, proteaz inhibitörleri) ve desiduaki immün hücreler
,özellikle NK hücreleri, tarafından kontrol altında tutulur (63,70). Desiduadan salınan
TGF- β; TIMP ve PAI-1 ekspresyonunu stimule ederek trofoblast invazyonunun
sınırlanmasında önemli rol oynar (69). Endometriyumu infiltre eden lenfositlerden
salınan sitokinler trofoblast yıkımını indükler. Lenfosit kaynaklı bu sitokinler,
invazyonu sınırlayan önemli olaylardan biridir (73).

2.5.2 Koryonik Villüslerin Gelişimi
Plasenta gelişiminin ikinci haftasında dıştaki sinsityotrofoblast ve içteki
sitotrofoblast tabakaları lakunar alana doğru çıkıntı yaparak primer villüsleri
oluşturur. Primer villusların başlıca özelliği yapılarında sadece sitotrofoblastlar ve
sinsityotrofoblastların

bulunmasıdır

(74).

Primer

villüslerin

iç

kısımda

ekstraembriyonik mezodermin ortaya çıkmasıyla sekonder villüsler oluşur.

21.

günde embriyonik mezoderm kan damarlarına farklılaşır ve böylece tersiyer villüsler
oluşur. Bu damarlar umblikal kord içerisinde oluşan damarlarla birleşirler (75).
Embriyonik dolaşım maternal dolaşımdan her zaman için trofoblast tabakası ile
ayrılmış durumdadır.
Embriyonik gelişimin erken evresinde ekstraembriyonik mezenkim plasenta
ve fetal membranların yapısına katılarak bu yapıların oluşumlarına katkıda bulunur.
Ektraembriyonik mezenkim ve trofoblastlar birleşerek koryonu oluşturur. Koryonun
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tabakaları dıştan içe sırasıyla sinsityotrofoblast, sitotrofoblast ve ekstraembriyonik
mezenkimdir. Koryon desiduanın tüm kısımlarında aynı oranda gelişmez. Desidua
kapsularis kısmında koryon çok az gelişir ve koryon laeve ismini alır. Desidua
bazalis tarafında ise koryon oldukça gelişmiştir ve koryon frondosumu yapar.
Koryonik villuslar ya serbest olarak bulunur ya da desidua bazalise
tutunmuşlardır. Her iki villus tipi de aynı yapıya sahiptir fakat desiduaya tutunmuş
olan koryonik villuslar desidua bazalis içine gömülürken serbest olanlar desiduaya
ulaşamazlar (53). Villusların yüzeyleri bazal desiduanın lakunalarındaki kan ile
yıkanır. Bu lakunalar fetal ve maternal kan arasında madde değişiminin gerçekleştiği
alandır.
Villöz trofoblastlar birinci trimesterde, villüsler etrafında sürekli bir tabaka
(Langhans tabakası) halindedir ve üstlerdindeki sinsityotroblast tabakasının
devamlılığını sağlarlar. Gebeliğin geç dönemlerine doğru villöz sitotrofoblast
hücreleri giderek azalır, sinsityotrofoblast tabakası ise gebeliğin sonuna kadar kalır
(74).

2.5.3 Desidua
Desidua özelleşmiş gebelik endometriumuna verilen isimdir. Bu kısım
doğumda plasenta ile birlikte atıldığı için Latincede ‘dökülmek’ anlamına gelen
‘decidere’ sözcüğünden köken almıştır. Progesteron etkisi altında endometrial
stromal hücrelerden gelişen desidua gebeliğin önemli bir yapısal ve biyokimyasal
dokusuna dönüşür (76). Bu dönüşümde TGF-β ailesi, aktivin ve büyüme hormonu
reseptörü aracılığıyla etki eden ghrelin görev almaktadır (77-79). Desidual doku,
özellikle implantasyon ve erken gebelik süreçlerinde trofoblast hücreleri ve maternal
dokular arasında immünolojik bir bariyer oluşturur.
Siklusun 22-23. gününde kan damarlarını çevreleyen ve artmış mitotik
aktivite ve bazal membran oluşumu ile karakterize desidual hücreler ayırt edilebilir.
Desiduanın oluşumu stromal hücrelerin desidual hücrelere değişimi yanında, spiral
arterlerde genişleme ve anjiyogenez, endometriyal bezlerde sekresyon fazına geçme
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ve artan sitokinlerin etkisiyle monosit ve uterus doğal öldürücü hücrelerinin (NK)
uterusa göçü ile karakterizedir (45).
Stromal

hücreler

hormonal

uyarı

sonucunda

desidua

hücrelerine

dönüştüklerinde fetal ve maternal dokularda önemli otokrin ve parakrin roller
oynayan birçok sitokin, hormon ve büyüme faktörü salgılarlar. Prolaktin, relaksin,
renin, insülin benzeri büyüme faktörü bunlardan birkaçıdır (45).
Amniotik sıvıdaki prolaktinin desiduadan salındığı gösterilmiştir (80).
Desidual prolaktin hipofizden salınan prolaktin ile aynı amino dizisine sahiptir. IGFI, relaksin ve insülin desidual prolaktin salınımını uyarırlar. Desidual prolaktinin
amniotik sıvı volumu ve elektrolit konsantrasyonlarını düzenlediğine inanılmaktadır.
Prolaktin immün sistemi baskılar ve konseptusun immunolojik rejeksiyona
uğramasının engellenmesine yardımcı olur (45). Prolaktin uterusta parakrin ve
otokrin bir büyüme faktörü görevi görür (81). Ayrıca prolaktin desidualizasyon
üzerinde inhibitör etkiye sahiptir; bu mekanizmanın desidualizasyonu kontrol altında
tutmak için desidua tarafından oluşturulan otokrin bir sinyal olduğu savunulmuştur
(82).
Insulin benzeri büyüme faktörü bağlayıcı proteinler (IGFBP) de desidua
tarafından üretilir ve amniyon sıvısına salınır (83). Özellikle IGFBP-1 amniyonda
yüksek miktarlarda bulunmaktadır. IGFBP sentezi IGF ve insülin tarafından kontrol
edilir (84). IGFBP-1 desidualizasyonun bir belirteci olarak görülmektedir çünkü
IGF’lere

bağlanarak

endometrial

stromal

hücrelerin

desidual

hücrelere

farklılaşmasında görev alır (85).
Desidua uterustaki yerleşim yerine göre farklı isimler alır. Desidua kapsülaris;
uterus lümeni ve embriyo arasındaki, desidua bazalis; embriyo ve myometriyum
arasındaki, desidua paryetalis; geriye kalan desidua bölgesidir. Gebeliğin üçüncü
ayında desidua kapsularis ve desidua paryetalis birleşir.
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2.6

TROFOBLAST PROLİFERASYONU VE SİTOKİNLERİN ROLÜ

2.6.1 IGF Sistemi
Insulin benzeri büyüme faktörleri, IGF-I ve IGF-II; yapı olarak proinsüline
benzeyen,

yüksek derecede homolog tek zincirli küçük polipeptidlerdir (87).

Etkilerinin çoğunu tip 1 IGF reseptörü aracılığıyla gösterirler fakat IGF II düşük
oranda da olsa tip 2 IGF/mannoz-6-fosfat reseptörüne bağlanarak etki edebilir (88).
Bu reseptörlere bağlanmaları ise IGF bağlayıcı proteinler (IGFBP) ismi verilen
bağlayıcı protein ailesi tarafından düzenlenir. IGFBP’ler, IGF’lerin yarı ömrünü
uzatır ve IGF için dolaşımda depo görevi görürler. IGF’ler kanda çoğunlukla IGFBP3’ e bağlı olarak bulunur. Dolaşımdan hedef dokuya geçmek içinse IGFBP-3’ten
ayrılır ve diğer IGFBP’ ler aracılığıyla endoteli geçer ve hedef dokuya ulaşırlar (87).
IGFBP ‘ ler tüm ekstrahepatik dokularda üretilir ve üretildikleri dokuda IGF
etkilerini düzenlerler (87). IGFBP’ ler IGF reseptörlerine göre daha yüksek IGF
afinitesine sahiptirler ve böylece IGF’lerin reseptörlerine bağlanmasını engelleyip,
etkilerini inhibe edebilirler (89).
IGF I ve IGF II vücuttaki hemen her organın büyüme, farklılaşma, sağkalım
ve metabolizmasında rol alırlar (89). Son dönemdeki çeşitli çalışmalar bu
hormonların fetal büyüme ve gelişme üzerindeki önemine de ışık tutmuştur.

2.6.1.1 IGF ve Fetal Gelişim
Anormal fetal gelişim ile ilişkili durumlarda IGF seviyelerinde de
anormallikler olduğunu saptayan klinik çalışmalar, IGF’lerin fetal büyümenin
regulasyonunda rol aldığı sonucunu işaret etmektedir. Sağlıklı yenidoğanların kord
kanındaki IGF seviyelerini ölçen bir çalışma doğum ağırlığının IGF-1 seviyesi ile
pozitif korelasyon gösterdiğini ortaya koymuştur (90,91); öyle ki düşük doğum
ağırlığına sahip infantlarda IGF seviyesi düşük bulunurken makrozomik infantlarda
IGF seviyeleri yüksektir (92). Farelerde yapılan çalışmalar da bu bulguyu
desteklemiştir; IGF-I ve IGF-II genlerinde mutasyon yaratılan fareler bu genleri
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normal olan farelere göre %40 daha düşük doğum ağırlıklı yavrular doğurmuşlardır
(93).
Anormal IGFBP seviyeleri fetal gelişme geriliğine sebep olabilir. İntrauterin
gelişme kısıtlılığı ve preeklampsi gelişen gebeliklerde artmış maternal IGFBP-1
seviyeleri olduğu gösteren çalışmalar mevcuttur (90). Bu bulgular fare çalışmaları ile
de desteklenmiştir. Dolaşımdaki IGFBP-1 seviyeleri artırılan farelerde IGF seviyeleri
normal olmasına rağmen fetal gelişme kısıtlılığı gelişmiştir (94).
IGF’ ler hücresel proliferasyon, farklılaşma ve sağkalım üzerindeki etkilerini
tip1 IGF reseptörü aracılığıyla gerçekleştirirler (89). Tip 2 IGF reseptörünün primer
fonksiyonunun ise IGF-II’ nin dolaşımdan temizlenmesi olduğu öne sürülmüştür
(88). Bu öneri, tip 2 IGF reseptörü olmayan farelerde normal kontrollere göre daha
yüksek doğum ağırlığı olduğunu rapor eden çalışmalarla desteklenmiştir (93,95). Bu
bulgu ayrıca IGF II’ nin fetal büyüme üzerindeki önemini göstermektedir.

2.6.1.2 IGF ve Plasenta
Anormal plasenta gelişiminin fetal gelişme kısıtlılığına sebep olduğu
bilinmektedir (96). IGF’ lerin fetal büyüme üzerindeki pozitif etkilerini normal
plasenta gelişimi ve fonksiyonuna katkı sağlayarak gösterdiği öne sürülmüştür ve bu
öneri IGF-II delesyonu olan farelerde fetal gelişme kısıtlılığına plasentadaki
morfolojik değişiklikler ve plasenta boyutundaki azalmanın eşlik ettiğinin
saptanmasıyla desteklenmiştir (93,97); dahası IGF-II delesyonu olan farelerde
öncelikle plasenta gelişiminin yavaşladığı ve gelişme geriliğinin fetüse daha sonra
yansıdığı gözlemlenmiştir (98). Bu bilgiler IGF aksının plasenta gelişimi ve
fonksiyonu üzerindeki önemini göstermektedir.

2.6.1.2.1 Plasentada IGF Ekspresyonu ve Fonksiyonu
IGF-I ve IGF-II neredeyse tüm plasental hücre tiplerinde 6 hafta kadar erken
bir dönemden itibaren mevcuttur (10) (Tablo 2.6.1) ve plasenta gelişim ve
fonksiyonunun neredeyse tüm safhalarında rol almaktadırlar (88) (Tablo 2.6.2.).
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Sitokin

Ekspresyonun olduğu hücreler

IGF-I

villöz sitotrofoblast; ekstravillöz
trofoblast; desidua

IGF-II

koryonik plak; sitotrofoblast; ekstravillöz
trofoblast;amnion; koryon

Tablo 2.6.1. IGF’lerin Plasental Hücrelerde Ekspresyonu

Sitokin
IGF-I

Fonksiyon
Migrasyon
Ekstravillöz trofoblast proliferasyonu
Fibroblast proliferasyonu
Ekstravillöz trofoblastlarda farklılaşma
Sinsisyal farklılaşma
Apoptozda azalma

IGF-II

Migrasyon
Ekstravillöz trofoblast proliferasyonu
Sitotrofoblast proliferasyonu
Fibroblast proliferasyonu
Apoptozda azalma

Tablo 2.6.2. Plasental Hücrelerde IGF-I ve IGF-II Etkileri
Miller ve ark. (2005) tarafından yapılan bir çalışmada hem IGF-I hem IGFII’nin plasental hücrelerin proliferasyon, migrasyon ve sağkalımını artırdığını ortaya
konmuş ve plasental IGF seviyelerinin artırılmasının plasenta fonksiyonunu ve fetal
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büyümeyi artırabileceği öne sürülmüştür (99). Trofoblastlarda apoptoz TNF-α
tarafından uyarılabilir, IGF-I’in trofoblast ve plasental fibroblastları TNF-α aracılı
apoptozdan kurtardığı gösterilmiştir (100). Bu bulgular IGF-I’in plasenta
hücrelerinin sağkalımını uzattığını işaret etmektedir.
Sitotrofoblastların sinsityotrofoblastlara veya ekstravillöz trofoblastlara
farklılaşma

kabiliyeti

başarılı

plasenta

gelişimi

için

önemlidir.

IGF-I

sitotrofoblastların hem sinsityotrofoblastlara hem de ekstravillöz trofoblastlara
farklılaşmasını kontrol etmektedir (101-104). Ayrıca IGF-I trofoblastlarda hücre içine
amino asit alımını artırmaktadır (105,106).
Trofoblast migrasyonu ve invazyonunda hem IGF-I hem de IGF-II rol
oynamaktadır. Villöz mezenkim tarafından salınan IGF-I’in parakrin etki ile
ekstravillöz trofoblastların invazyonunu artırdığı ortaya konmuştur (101,102).
Trofoblastlardan salınan IGF-II ve desiduadan salınan IGFBP-1’in de otokrinparakrin etki göstererek trofoblast invazyonunu indüklediği gösterilmiştir (107,108).

2.6.1.3 IGFBP
IGFBP-I insan plasenta hücreleri tarafından eksprese edilmemesine rağmen
desidua tarafından en fazla eksprese edilen IGFBP’ dir (10). Desiduadan salınan
IGFBP-1 in plasentadaki IGF etkilerini düzenlemede rol aldığı düşünülmektedir
(109). IGFBP-1 in hem bazal hem de IGF-II ile indüklenmiş ekstravillöz trofoblast
migrasyonunu artırdığı gösterilmiştir (107,108); diğer çalışmalar ise IGFBP-I in
trofoblast migrasyonunu önlediğini rapor etmiştir (110).

Birbiriyle çelişkili bu

sonuçlar IGFBP-I in post-translasyonel modifikasyonuna bağlı olabilir (111).
Plasenta dokusundaki başlıca bağlayıcı protein IGFBP-3 tür; bu protein
trofoblastlar, villöz stromadaki fibroblastlar ve fetal membranlar tarafından yüksek
seviyelerde eksprese edilir (10,112). Plasentadaki rolü ile ilgili az miktarda bilgi
mevcuttur fakat bir çalışmada plasental trofoblastlarda IGF’ nin stimule ettiği
mitogenezi inhibe ettiği gösterilmiştir (112). Bu bulgu IGFBP-3’ün fonksiyonunun
IGF etkilerini regule etmek olduğunu göstermektedir.

23

2.6.1.4. Gestasyonel Trofoblastik Hastalık ve IGF İlişkisi
IGF’lerin trofoblastların proliferasyonu ve invazyonu üzerinde uyarıcı etkiye
sahip olması, aşırı trofoblast proliferasyonu ve invazyon eğilimi gösteren gestasyonel
trofoblastik hastalıkların patofizyolojisinde bu büyüme hormonunun görev
alabileceğini işaret etmektedir. Literatürde mol hidatiformlerde IGF etkilerini
araştıran sadece iki çalışma mevcuttur. Pang ve ark. (2003) tarafınan yapılan
çalışmada normal gebeliklere oranla molar gebeliklerde villöz dokuda IGF-I
seviyelerinin yüksek olduğu bulunmuş ve IGF-I’in molar gebelik gelişiminde rol
oynayabileceği savunulmuştur (113). Wihman ve ark. (1998) ise molar gebelik
dokusunda hem IGF-I RNA’sının hem de IGF-I seviyelerinin normale göre düşük
olduğunu göstermiş ve bu durumun molar gebeliklerde plasental büyüme faktörünün
sentezinin azalmasının bir sonucu olabileceğini savunmuşlardır (114). Görüldüğü
üzere iki çalışma birbiriyle çelişkili sonuçlar rapor etmiştir.
Gestasyonel trofoblastik neoplazi olan koryokarsinomda ise IGF-II’nin
trofoblastların metastaz eğilimini artırdığı ve bu etkisini insulin reseptörü aracılığıyla
gösterdiği

ortaya

konmuştur.

Aynı

çalışmada

IGF-I’in

böyle

bir

etkisi

gösterilememiştir (11).

2.6.2 LIF (Lösemi İnhibe Edici Faktör)
LIF ilk defa miyeloid lösemi hücrelerinin makrofajlara farklılaşması için
gerekli bir sitokin olarak bulunmuştur (115). 180 aminoasitlik, yüksek miktarda
glikolize bir glikoproteindir ve IL-6 ailesinin (IL-6, IL-11, onkostatin M,
kardiotrofin- 1, silier nörotrofik faktör) bir üyesidir (116).
LIF hücre yüzeyinde bulunan heterodimerik bir reseptör kompleksine bağlanır.
Bu reseptör kompleksi, LIF reseptör (LIF-R) ve glikoprotein 130 (gp130)’ dan
oluşmaktadır. Bunlardan gp130; IL-6 ailesinin ortak reseptörüdür (117). LIF
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reseptörleri hücre içerisinde Jak/STAT, MAPK ve STAT3 gibi çeşitli sinyal
yolaklarını aktive ederek etki ederler (118).

2.6.2.1 LIF ve Endometrial Reseptivite
LIF'in implantasyon için zaruri olduğu; LIF geni silinen (LIF -/-) farelerde
implantasyonun

olmadığının

gösterilmesi

ile

kanıtlanmıştır.

Bu

farelerde

implantasyondaki başarısızlık embriyodaki defektlerden kaynaklanmamaktadır
çünkü

LIF-/-

embriyo

normal

fare

uterusuna

konduğunda

implantasyon

gerçekleşmiştir (119). Bu LIF -/- blastosistlerin normal farelerde implante olabilmesi
endometriumdaki LIF eksikliğinin implantasyonu önlediğini göstermektedir.
Endometriumda LIF ekspresyonu tüm menstruel siklus boyunca mevcuttur ve
maksimum LIF konsantrasyonlarına orta-geç sekretuar faz ve erken gebelik
döneminde ulaşılır (120, 121, 122). İmmünohistokimyasal yöntemlerle LIF mRNA'
sının glanduler ve luminal epitelde ve de stroma hücrelerinde eksprese olduğu
gösterilmiştir (123,124). Ayrıca implantasyon alanında yüksek miktar
larda bulunan desidual lökositlerde de LIF mRNA ekspresyonu saptanmıştır (125).
Endometriumda LIF ekspresyonu sadece implantasyon zamanıyla sınırlı
değildir; post-ovulatuar dönem boyunca da LIF yüksek seviyelerde seyreder. Bu
bulgu LIF' in preimplantasyon embriyo gelişiminde görev aldığını düşündürmektedir
(7).
Endometrial reseptivite dönemi boyunca endometriumda çok sayıda
moleküler faktörün eksprese edildiği bulunmuştur. Bununla beraber bu faktörlerin
birbirleriyle etkileşimleri hakkında çok az bilgi mevcuttur. Pinopodlar endometrial
reseptivitenin morfolojik belirteci olan, oluşumları endometrial reseptivite dönemi ile
sınırlı endometrial epitel hücrelerindeki ektoplazmik çıkıntılardır (126). Pinopodların
ortaya çıkması ile glandüler epitelde LIF ekspresyonu ve luminal epitelde LIFR
ekspresyonu arasında kuvvetli bir korelasyon olduğu gösterilmiştir (127).
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Endometriumda LIF-R ekspresyonu endometrial reseptivite dönemini
oluşturan orta-sekretuar fazda en yüksek seviyededir. Bu bulgu LIF'in embriyonik
dokuyla parakrin iletişim ve ayrıca endometrium dokusunun kendi içerisinde otokrinparakrin iletişimi için bir aracı olduğunu ortaya koymuştur (127).
Endometrial reseptivite döneminde embriyonun kendisi de LIF spesifik
reseptörler eksprese ederek endometrium ile etkileşiminde aktif rol alır
(121,128,129). Embriyo-endometrium etkileşiminin karşılıklı olması önemlidir öyle
ki embriyo LIF mRNA eksprese ederken endometriumda LIF reseptörlerinin
konsantrasyonları artmaya başlar (118,130,131). Embriyo endometriumu geçerek
stromaya ulaştığında IL-I, TNF ve TGFβ gibi çeşitli sitokinler salgılamaya başlar
(132,133); bu sitokinler de stromal hücrelerdeki LIF sekresyonunu daha da artırırlar.

2.6.2.2 LIF'in Trofoblastlar Üzerindeki Etkileri
Progenitor trofoblastlar plasentanın öncül hücreleridir ve bu hücreler
villüslerin yapısına katılan villöz trofoblastlara veya maternal desiduanın
invazyonundan sorumlu ekstravillöz trofoblastlara farklılaşırlar. LIF-R mRNA'sı
villöz ve ektravillöz trofoblastlar üzerinde gösterilmiştir (125).
Villöz trofoblastlar ileri farklılaşmayla sinsityotrofoblastları oluştururlar.
Normal villus yapısının oluşabilmesi için bu sitotrofoblast-sinsityotroblast değişimi
gereklidir.

LIF

villöz

trofoblastlar

üzerine

etki

ederek

bu

hücrelerin

sinsityotrofoblastlara dönüşümünü indükler (134).
Yeterli plasentasyonun oluşması ekstravillöz trofoblastların invazyon
yeteneğine bağlıdır. LIF'in ekstravillöz trofoblastlarda invazyonu indüklediği
gösterilmiştir. LIF trofoblastlarda proteazların ekspresyonunu aktive ederek ECM
yıkımını ve invazyonu sağlamaktadır (135).
Desidual lökositlerde yüksek miktarlarda LIF eksprese edildiği gösterilmiştir.
LIF'in lökositlerle trofoblastlar arasındaki etkileşimde rol oynayabileceği ve
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lökositlerin LIF sekresyonunu trofoblast invazyonunu kontrol etmek amaçlı bir yol
olarak kullandığı savunulmuştur (125).

2.6.2.3 Gestasyonel Trofoblastik Hastalık ve LIF İlişkisi
LIF molekülünün trofoblast proliferasyonu ve invazyonunu indüklemesi bu
molekülün aşırı trofoblast proliferasyonu ile seyreden gestasyonel trofoboblastik
hastalıklarda rol oynadığını düşündürmektedir. Literatürde molar gebeliklerde LIF
ekspresyonunu araştıran bir çalışma bulunamamıştır fakat koryokarsinomda LIF
etkileri açıkça ortaya konmuştur.
Klas I MHC molekülü olan HLA-G; spesifik olarak invaziv trofoblastlardan
eksprese edilir ve konseptusa karşı immüntolerans oluşmasında rol oynadığı
düşünülmektedir. LIF koryokarsinom hücrelerinde, HLA-G ekspresyonunu artırarak
bu hücrelerin immun sistemden kaçmalarını sağlar. LIF'in normal trofoblastlarda da
HLA-G ekspresyonunu regule ederek maternal-fetal arayüzdeki immüntoleransta rol
oynadığı savunulmuştur (136).
LIF'in koryokarsinom hücrelerinde proliferasyon ve invazyonu uyardığı
gösterilmiştir. Bu etkisini trofoblastlardan salınan proteazlar üzerine etki ederek
göstermektedir. LIF trofoblastlarda kaspaz yapımını artırırken TIMP yapımını azaltır;
böylece invazyonu kolaylaştırır (135).

Hem koryokarsinom hücrelerinde hem de

trofoblastlarda LIF reseptörleri tarafından kullanılan hücre içi yolağı olan STAT3 ün
baskılanması LIF aracılı invazyonun kaybıyla sonuçlanmıştır (137).
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2.7

PLASENTA VE OTOFAJİ

2.7.1 Programlı Hücre Ölümü Tipleri
Clarke, doğal hücre ölümü ve toksine maruziyet sonrası oluşan hücre
ölümünde, temel üç mekanizmanın görev aldığını göstermiştir (138, 139). Apoptoz
tip I, otofaji tip II, lizozomal olmayan hücre ölümü ise tip III programlı hücre ölümü
olarak tanımlanmıştır.
Apoptoz, hücre boyutunun küçülmesi, kromatin yoğunlaşması ve sonunda
hücrenin “apoptotik cisim” adı verilen parçacıklara ayrılmasıyla oluşmaktadır (139).
Kaspaz adı verilen proteazlar, apoptoz işleminde önemli görevlere sahiptir; kromatin
DNA’sının ve hücre yaşamı için önemli proteinle kaspazlar tarafından kesilmektedir.
Bunun sonucunda oluşan hücre parçacıkları olan “apoptotik cisimlerin” son
durakları, profosyonel hücreler ve komşu hücrelerce tarafından fagositoz sonucu,
başka hücrelerin lizozomları olmaktadır.
Otofaji Latince “kendi kendini yeme” anlamına gelir. Uzun ömürlü proteinler,
hasarlanmış sitoplazma parçaları, yaşlanmış organeller vakuoller içine alınarak
lizozomlarla

birleşir

ve

bunun

sonucunda

otofagolizozomlar

oluşur

ve

makromoleküller yıkılır. Kısa ömürlü proteinlerin ubikitin-proteozom sisteminde
parçalanmasına karşın, uzun ömürlü proteinler ve hücre içi organeller otofaji sistemi
tarafından parçalanırlar ve oluşan yapı taşları (örn. aminoasitler) hücre kullanımı için
yeniden kazandırılırlar (140,141). Son on yıllarda yapılan çalışmalar ise otofajinin;
metabolizmanın düzenlenmesi, morfogenezis, hücre farklılaşması, yaşlanma, hücre
ölümü ve bağışıklık sistemin bir parçası olarak hücre içi patojenlerin yıkımında da
etkili bir rol oynadığını ortaya koymuştur (141,142).
Otofaji mekanizmalarında rol oynayan proteinlerin çoğu “otofaji ile ilişkili
proteinler” (Autophagy-relateüd proteins) ya da kısaca Atg proteinleri olarak
adlandırılmış ve mayada yapılan çalışmalar sonucunda bulunmuştur. Günümüzde
30’dan fazla Atg geni tanımlanmıştır (143). Bunlardan Atg6 memelilerde beclin-1
(B1) olarak isimlendirilmektedir. Atg proteinleri otofajik kesecik ve otofagozom
oluşumunda görev almaktadır. Otofagozomların oluştuğu bölgeye “otofaji oluşum

28

merkezi” adı verilir. Endoplazma retikulumu ile Golgi bileşenlerinin arasında bir
noktadan köken almaktadır. Otofajik keseyi oluşturan membranın kaynağı net
değildir

fakat

endoplazma

retikulumu

veya

plazma

membranından

kaynaklanabileceği düüşünülmektedir (144).
Otofajinin moleküler mekanizması Atg1-Atg13-Atg17 kinaz kompleksi; sınıf
III phosphoinositol 3 fosfat (PI3F) kinaz, Atg6 protein (memelilerde beclin-1)
kompleksi; iki ubikitin benzeri sistem, Atg9 ve döngü sistemini içerir (145). PI3F
otofagozom keseciğinin oluşumunu sağlayan proteinleri “otofaji oluşum merkezi” ne
yönlendirir ve bu proteinlerin bir araya gelmesiyle keseciğin çekirdeği oluşur. Otofaji
ile ilişkili proteinlerin çoğu, otofajik zarların oluşumunda ve bunların uzayarak
kesecik haline gelmesinde görev yapmaktadırlar. Proteinlerin etrafı otofaji lişkil
proteinler tarafından oluşturulan zarlarla kaplanınca otofagozom oluşur. Otofagozom
daha sonra lizozomla birleşerek içeriğin parçalanmasına yol açar. Lizozomal
enzimler tarafından yıkım sonrasında, ortaya çıkan moleküller (örn. aminoasitler, yağ
asitleri, vb.) tekrar kullanılmak üzere hücreye kazandırılır (140,141, 143-145).
Otofajinin çoğunlukla hücrenin stres koşullarına adaptasyonunu sağlayarak
hayatta kalması ile ilgili bir mekanizma olduğu düşünülmüştür. Son dönemde yapılan
çalışmalar otofajinin sace hücre sağkalımını sağlamadığı fakat uyarana bağlı olarak
hücrede farklı mekanizmaların oluşumuna da yol açtığını göstermiştir. Otofaji,
uyarana ve içinde bulunulan koşullara bağlı olarak hücrenin yaşamını sürdürmesine
ya da ölümüne neden olabilmektedir (146). Sonuç olarak, otofaji, programlı hücre
ölümü çeşitlerinden birtanesi olarak kabul görmüştür.

2.7.2 Beclin-1 (B1)
Beclin-1, mayadaki homologu Atg6 olan memelideki otofaji genidir (147).
Sınıf III phosphoinositol 3 fosfat kinaz ile etkileşimi sayesinde otofajinin
kontrolünde görev alır. Final otofagozom oluşumunda görev alan mikrotübül ilişkili
protein hafif zinciri-3 (LC3) ün aksine beclin-1; otofajik keseciklerin nükleasyonu ve
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sitoplazmadan proteinlerin alınmasını sağlayarak otofajinin erken evrelerinde görev
alır (148).
Son dönemde yapılan çalışmalarda B1’in bir tümor supressor gen olduğu ve
haploid formunun bu fonksiyon için yetersiz kaldığı deneysel olarak gösterilmiştir.
Meme, over ve prostat kanseri gibi bazı tümörlerde monoalelik delesyonu olduğu
saptanmıştır (149-151).
Ayrıca beclin-1 strese adaptasyon, gelişim, endositoz, sitokinesis, immünite,
tumorigenez, yaşlanma ve hücre ölümü gibi çeşitli biyolojik işlemlerde görev alır
(152).

2.7.3 Plasenta ve Otofaji
Plasenta gelişmekte olan fetusu anneye bağlayan ve fetal gelişim için gerekli
olan besin, gaz değişimi ve immün desteği sağlayan kritik bir organdır. Besin ve
oksijen desteği, atıkların uzaklaştırılması gibi işlevlerin otofajiye ihtiyaç duyması
muhtemeldir. İnsan plasentasında otofaji gösterilmiştir (153) fakat görevinin hücre
sağkalımını sağlamak mı yoksa çeşitli stimuluslar karşısında hücre ölümünü
başlatmak mı olduğu bilinmemektedir.
Birinci trimester plasentalarını inceleyen bir çalışmada otofajinin ilk
trimesterde de mevcut olduğu ve otofaji belirteçleri olan beclin-1 ve LC3 trofoblast
sitoplazmalarında gösterilmiştir. Ayrıca beclin-1 in sinsityotrofoblastlara göre
sitotrofoblastlarda daha yüksek oranlarda olduğu saptanmıştır (148).
Term gebelik sonrası doğum yapan kadınların plasentalarını inceleyen bir
çalışmada normal term plasentalarda otofajinin mevcut olduğu ve sıklığının fetal
arteryel kandaki glukoz konsantrasyonlarından etkilendiği gösterilmiştir, öyle ki fetal
arteryal glukoz seviyelerinin düşük olması durumunda otofaji de artış olduğu
bulunmuştur. Ayrıca otofajinin normal vajinal doğuma göre sezaryen ile doğum
sonrası daha yüksek oranda görüldüğü saptanmış bu da anestezik maddelerin etkisine
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bağlanmış ve doğum şeklinin plasental otofajiyi etkileyebileceği sonucuna varılmıştır
(153).
Curtis ve ark. (2013) tarafından yapılan bir çalışmada otofaji düzenleyici
proteinler

normal

üçüncü

trimester

plasenta

dokusunda

saptanmış

ve

sitotrofoblastlarla kıyaslandığında özellikle sinsityotrofoblastlarda daha yüksek
oranlarda olduğu bildirilmiştir.

İntrauterin gelişme kısıtlılığı ile komplike

gebeliklerde ise otofajik aktivitede anlamlı artış gösterilmiş ve intrauterin gelişme
kısıtlılığı patofizyolojisinde otofajinin rol oynayabileceği savunulmuştur (154).
Intrauterin gelişme kısıtlılığında otofajiyi araştıran diğer bir çalışmada
intrauterin gelişme kısıtlılığı ile komplike gebelik plasentalarında trofoblast
tabakasında artmış beclin–1 formasyonu saptanmıştır. Bu plasentalar sağlıklı
plasentalar ile karşılaştırıldığında beclin–1 mRNA' sında artış olduğu bulunmuştur.
Aynı çalışmada sitotrofoblastlar in vitro ortamda hipoksik koşullarda enkübe
edildiğinde LC3B-II seviyelerinde artış olmuştur. Yazarlar hipoksi altında
trofoblastlarda otofaji hızının arttığı sonucuna varmıştır (155).
Benzer şekilde preeklamptik gebelerin plasentalarında da otofajinin normal
gebelik plasentalarına göre arttığı ortaya konmuştur ve preeklampsideki yetersiz
plasentasyon oluşumunda otofajinin rol oynayabileceği ileri sürülmüştür (156).

2.8

GESTASYONEL TROFOBLASTİK HASTALIK
Gestasyonel trofoblastik hastalık (GTH) plasentadan köken alan birbiriyle

ilişkili fakat histolojik olarak farklı tümörleri içeren bir spektrumdur. (Tablo 2.8.1.)
GTH grubundaki lezyonlar benign veya malign olabilir. Bu tümörler güvenilir bir
tümor belirtecine (insan koryonik gonadotropini β alt ünitesi) sahiptirler.
Kemosensitif olmaları sebebiyle malign olan GTH grubunda bile son derece iyi
prognoz mevcuttur.
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Molar Hastalık
Mol Hidatiform
Komplet
Parsiyel
İnvaziv Mol
Molar olmayan Hastalık
Koryokarsinom
Plasental Site Trofoblastik Tümör
Epiteloid Trofoblastik Tümör
Tablo 2.8.1. Dünya Sağlık Örgütü Modifiye Gestasyonel Trofoblastik Hastalık
Sınıflaması

2.8.1 Terminoloji
Gestasyonel

trofoblastik

hastalık

spektrumu

altındaki

lezyonlar,

trofoblastların anormal proliferasyonu ile karakterize lezyonlardır. Plasenta site nodul
gibi benign trofoblastik lezyonları ve mol hidatiformu içerir.
Gestasyonel trofoblastik neoplazi (GTN) adı altındaki lezyonlar malign
karakterde olup değişken derecelerde lokal invazyon ve metastaz eğilimine
sahiptirler (157). Diğer malign hastalıkların aksine GTN ilerlemiş vakalarda bile
%85-100 oranında kür ile sonuçlanır (158). Koryokarsinom, plasental site
trofoblastik tumor ve epiteloid trofoblastik tumoru içerir
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2.8.1.1 Gestasyonel Trofoblastik Hastalık Tipleri
Histolojik olarak birbirinden farklı çeşitli alt tipleri mevcuttur.


Benign neoplastik olmayan trofoblastik lezyonlar: Bu lezyonlar genellikle
insidental olarak endometrial biyopsi ve histerektomi spesimenlerinde görülür.





Ekzagere plasental site



Plasental site nodül

Hidatiform Mol: Anormal fertilizasyondan kaynaklanırlar. Esas olarak benign
lezyonlardır fakat persistan veya malign GTN riski taşırlar.


Komplet hidatiform mol



Parsiyel hidatiform mol



İnvaziv mol

2.8.2 Epidemiyoloji ve Risk Faktörleri
GTH

insidansı

dünyanın

çeşitli

bölgelerinde

belrgin

farklılıklar

göstermektedir. Birleşik Devletler ve Avrupa’da gestasyonel trofoblastik hastalık
insidansı 1-2/ 1,000 doğum şeklindedir (159).Türkiye’de de benzer insidans rapor
edilmiştir (160).

2.8.2.1 Risk Faktörleri


Maternal Yaş:
GTH için en iyi tanımlanmış risk faktörüdür. ileri yaş ve adolesan gebelikler
mol hidatiform gelişimi açısından daha yüksek risk taşırlar. Özellikle 35 yaş
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üstü gebeliklerde riskte anlamlı artş mevcuttur. En belirgin ilişki 45 yaş üstü
gebeliklerde saptanmıştır. 20 yaş altı gebeliklerde de risk artmıştır (161-165).


Obstetrik Hikaye:
Daha önceki başarısız gebelikler gestasyonel trofoblastik hastalık riskini artırır.
Spontan düşük hikayesi molar gebelik riskini ikiye katlar (166). Daha önemlisi
önceki gestasyonel trofoblastik hikayesi molar gebelik riskini en az on kat
artırmaktadır (167-171). Rekürrens riski iki molar gebelikten sonra daha da
fazladır (169-171).



Diğer Risk Faktörleri:
Sigara kullanımı, infertilite hikayesi, nulliparite, maternal A, B veya AB kan
grubu ve oral kontraseptif kullanımı gestasyonel trofoblastik hastalık gelişimi
ile ilişkilendirilmiştir (172-177). Vitamin A eksikliği ve dietle karoten
alımındaki azlık komplet mol ile ilişkili bulunmuştur (178). Bununla beraber
bu bağlantılar zayıftır ve altta yatan mekanizmalar açıklanamamıştır.

2.8.3 Benign- Neoplastik Olmayan Trofoblastik Lezyonlar
2.8.3.1 Ekzagere Plasental Site
Endometriyum ve myometriyumun ekstravillöz trofoblastlar tarafından aşırı
infiltrasyonu ile karakterize lezyonlardır (179). Gerçek bir lezyondan ziyade aşırı
fizyolojik bir olayı temsil etmeleri daha muhtemeldir. Molar gebeliklerde görülme
sıklığı fazladır bu sebeple molar gebelikten şüphelenilmesi için ipucu oluşturur.

2.8.3.2 Plasental Site nodül
Plasental site nodülleri reproduktif yaştaki kadınların endometrial küretaj ve
histerektomi spesimenlerinde görülür. Epiteloid trofoblastik tümörlerin neoplastik
olmayan şeklidir (180).
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2.8.4 Mol Hidatiform (Molar Gebelik)
En sık görülen getasyonel trofoblastik hastalık çeşidir ve GTH vakalarını
%80’ini oluşturur. Mol hidatiformler histolojik olarak plasenta içinde anormal
değişiklikler ile karakterize anormal gebeliklerdir. Spesifik olarak bu plasentalardaki
koryonik villusler çeşitli derecelerde trofoblast proliferasyonu ve villöz ve stromal
ödem gösterirler. Bu doku değişikliklerinin derecesi ve yaygınlığına bağlı olarak mol
hidatiformlar parsiyel ve komplet mol hidatiform olarak ikiye ayrılır (Tablo 2.8.2).

Özellik

Komplet Mol

Parsiyel Mol

Karyotip

Diploid: 46, XX (%15’ten
azı 46, XY)

Triploid: 69, XXX; 69, XXY
(nadiren 69,XYY)

Fetüs

Yok

Mevcut

Plasenta diffüz olarak
hidropik

Hidropik villüslerle normal
villüsler bir arada; hidropik
değişiklikler fokal ve daha az
belirgin

Yaygın

Fokal

İmmünhistokimya

HCG (+), P57 (-)

HCG (+), P57 (+)

Uterus büyüklüğü

Gestasyonel haftaya göre
büyük

Gestasyonel hafta ile uyumlu

Teka Lutein Kistleri

Daha sık

Nadir

Persistan mol

%15-20

%2-4

Villöz ödem

Trofoblast
proliferasyonu

Tablo 2.8.2. Komplet mol ile Parsiyel Molün Karşılaştırılması
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2.8.4.1 Komplet Mol Hidatiform
2.8.4.1.1 Genetik ve Histoloji
Bu molar gebelik çeşidi karyotipinin farklı olması, histolojik özellikler ve
klinik prezentasyon olarak parsiyel molden farklılık gösterir. Komplet moller diploid
karyotipe sahiptir ve bunların %85’i 46, XX’ tir (2). Bu durum “boş” ovumun
(maternal kromozomlar yok veya inaktif) haploid sperm ile döllenmesi ve daha sonra
duplikasyonu sonucu oluşur (2). Alternatif olarak kromozomları inaktif ovum iki
haploid spermle de döllenebilir. Bunun sonucunda da 46,XX veya 46, XY karyotipe
sahip molar gebelik oluşur. Böylece tamamen paternal kaynaklı diploid karyotipe
sahip yapı ortaya çıkar.
Mikroskopik olarak komplet mollerde genişlemiş, ödemli villüsler ve tüm
plasentayı içeren anormal trofoblastik proliferasyon görülür. Bu gebeliklerde fetal
doku yoktur ve amniyon üretilmez. Sonuç olarak bu anormal plasenta yapısı tüm
endometrial boşluğu doldurur.

2.8.4.1.2 Klinik Belirti ve Bulgular
Komplet molar gebeliklerde görülen klinik belirti ve bulgular
 Vajinal kanama: En sık görülen semptomdur. Hastaların hemen hepsinde
görülür.
 Genişlemiş uterus:

Gestasyonel haftaya göre daha büyük bir uterus

mevcuttur. Bu büyüklük tümörün kendisine ve/veya intrauterine kanama
ve pıhtılara bağlı olabilir.
 Pelvik baskı hissi: Genişlemiş uterusa bağlı oluşur.
 Teka lutein kistleri: Yüksek hCG seviyelerine bağlı oluşan ovaryan
hiperstimulasyon kistleridir. Multilokule ve sıklıkla bilateraldir. Mol
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hidatiform tedavisini takiben birkaç hafta veya ay içerisinde kendiliğinden
kaybolur (181).
 Anemi: Hastaların %10’undan azında görülür.
 Hipertiroidizm: hCG ve tiroid stimule edici hormon beta alt üniteleri
arasında önemli benzerlik mevcuttur. Bunun sonucu olarak hCG‘ nin tiroid
stimule edici etkisi vardır. Hipertiroidizm gelişmesi için hCG seviyesinin
birkaç hafta boyunca 200.000 üzerinde seyretmesi gerekir. Molar gebelik
ile ilişkili hipertiroidizm, mol hidatiform tedavisini takiben düzelir (182).
 Hiperemezis gravidarum: Aşırı yüksek hCG seviyeleri sebebiyle
oluşabilecek bir komplikasyondur (183).
 20. gebelik haftasından önce preeklampsi: Hiperemezis gravidarum gibi
çok yüksek hCG seviyelerinin yol açtığı bir komplikasyondur (183).
 Hidropik keselerin vajenden sarkması

2.8.4.2 Parsiyel Mol Hidatiform
2.8.4.2.1 Genetik ve Histoloji
Parsiyel moller klinik, genetik ve histolojik olarak komplet molden ayrılır.
Yaklaşık %90’ında triploid karyotip (69, XXX, 69, XXY ve daha nadiren 69,XYY)
mevcuttur (184). Haploid ovumun iki haploid sperm ile döllenmesi söz konusudur,
böylece konseptustaki kromozom setlerinden biri maternal diğer ikisi paternal
kaynaklı olur. Geri kalan %10’da akım sitometrisi ile farklı karyotipler saptanmıştır
(185).
Parsiyel molde trofoblastik proliferasyonun derecesi ve yaygınlığı ile villöz
ödem komplet mole göre daha azdır. Hidropik değişiklikler fokal ve daha az
belirgindir. Ayrıca plasenta dokusuna ek olarak fetal doku ve amniyon da mevcuttur.
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2.8.4.2.2 Klinik Belirti ve Bulgular
Çoğu hasta vajinal kanama ile başvurur fakat trofoblast proliferasyonu
komplet mole göre daha az ve fokal olduğu için uterusun aşırı büyümesi görülmez.
Aynı şekilde preeklampsi, teka lutein kistleri, hipertiroidizm ve diğer dramatik klinik
özellikler nadirdir. Evakuasyon öncesi hCG seviyeleri komplet mole göre çok daha
düşüktür ve genellikle 100.000 mIU altında seyreder.
Parsiyel mole sahip hastaların çoğu inkomplet abortus belirti ve bulgularıyla
prezente olurlar. Bu sebeple parsiyel moller çoğunlukla abortus materyalinin
histolojik incelemesi ile tanı alırlar (186).

2.8.4.3 Tanı
Anormal vajinal kanaması olan premenopozal kadında GTH öncelikle akla
gelmesi

gereken tanılardan biridir. HCG

ölçümü

yapılmalı

ve

pozitifse

ultrasonografik değerlendirme ile değerlendirmeye devam edilmelidir. HCG
pozitifliği durumunda normal veya anormal gebeliğin (ektopik gebelik, spontan
düşük) ekarte edilmesi gerekir.
 İnsan koryonik gonadotropini
HCG, hipofizer ve plasental glikoprotein hormon ailesinin bir üyesidir. FSH,
LH ve TSH ile aynı alfa alt ünitesine sahiptir fakat beta alt ünitesi farklıdır.
GTH durumunda serum hCG konsantrasyonları her zaman yüksektir ve
genellikle aynı gestasyonel haftadaki intrauterin veya ektopik gebeliklerde
görülenden daha yüksek seviyelere ulaşır.

 Ultrason bulguları
Komplet molu işaret eden ultrason bulguları, embriyo veya fetüsün olmaması,
amniyotik sıvının görülmemesi, bunun yerine hidropik koryonik villüslerdeki
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diffüz ödeme bağlı oluşan içerisinde çok sayıda anekoik alanlar içeren
heterojen kitle varlığıdır (187). Ayrıca overlerde teka lutein kistleri görülebilir.
Parsiyel molde ise ultrasonografik değerlendirme sırasında fetus görülebilir.
Amniotik sıvı mevcuttur fakat azalmış olabilir. Fokal anekoik alanlar mevcutur.
Teka lutein kistleri genellikle yoktur (188). Parsiyel mol vakalarının %1560’ında ultrason yanlışlıkla inkomplet abortus tanısı koydurur (189,190).


Histopatoloji
HCG ve ultrasonografi bulguları sonucunda molar gebelikten şüphelenildiyse,
tanı dokunun histopatolojik incelemesi ile doğrulanmalıdır. Erken gebelikte
komplet mol, parsiyel mol ve hidropik abortusu birbirinden ayırt etmek zor
olabilir. Komplet ve parsiyel mollerde görülen histopatolojik değişiklikler
Tablo 2.7.2.’ de listelenmiştir. Hidropik abortus, haploid ovum ve haploid
spermin birleşmesi sonucu oluşan fakat başarısız gebeliklerdir. Bu gebelik
plasentaları mol hidatiformu taklit eden hidropik dejenerasyon gösterebilirler.
Bu üç durumu birbirinden ayırt edebilen tek bir kriter yoktur. Komplet mollerin
karakteristik iki özelliği vardır; trofoblast proliferasyonu ve hidropik villüsler.
10 haftanın altındaki erken gebeliklerde trofoblast proliferasyonu çok belirgin
olmayabilir (191). Parsiyel moller üç veya dört tanısal kriter görüldüğünde
rahatlıkla tanınabilir. Bu krterler; iki farklı villüs populasyonu, genişlemiş,
irregüler villüler, genişlemiş, kavitasyonları olan villüsler ve sinsityotrofoblast
hiperplazisi/atipisidir.
 Karyotip analizi
Histolojik tanının doğruluğu karyotip tayininin yapılmasıyla daha da artar
(192-194). Karyotip tayini için akım sitometrisi kullanılır.



İmmünohistokimya
Karyotip

analizine

ek

olarak

immünohistokimya

teknikleri

tanıyı

doğrulayabilir. P57KIP2 paternal imprinting ve maternal ekspresyonu olan
nükleer bir proteindir ve maternal alel içeren dokularda eksprese olur. Komplet
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mol sadece paternal genleri içerdiği için p57KIP2 proteini komplet molde
yoktur. Bu protein normal gebelik, hidropik abort ve parsiyel molde ise
kuvvetli şekilde eksprese olur (195).

2.8.4.4 Tedavi
Komplet veya parsiyel mollerin tedavisindeki ilk basamak uterusun vakum
küretaj ile evakuasyonudur (196,197). Evakuasyon, tanının patolojik konfirmasyonu,
semptomların giderilmesi ve molar gebeliğe bağlı komplikasyonların önlenmesi için
gereklidir. Bu prosedür, çoğu hasta için kesin tedavidir.
Uterus evakuasyonu için tercih edilen yöntem vakum küretajdır çünkü uterus
perforasyonu ve intrauterin adezyonlara daha az yol açar ve medikal yöntemlere göre
daha iyi uterus evakuasyonu sağlar (198-200).
Fertilite isteği olmayan hastalarda histerektomi düşünülebilecek bir
seçenektir. Bu, lokal invazyon riskini ortadan kaldırsa da uzak metastazı önlemez.

2.8.4.4.1 Preoperatif Değerlendirme
Postoperatif değerlerle karşılaştırma yapmak için taban hCG ölçümü
yapılmalıdır. Tam kan sayımı, renal, hepatik ve tiroid fonksiyon testleri ile anemi,
hipertiroidizm,

elektrolit

dengesizliği

veya

şiddetli

preeklampsi

varlığı

değerlendirilmelidir. Molar gebelik boşaltımı sırasında kanama riski vardır bu
sebeple kan grubu tayini yapılmalı ve gerektiğinde kullanılmak üzere kan
hazırlatılmalıdır. Hastaya geniş damar yolu açılmalıdır.
Yeterli anestezi altında oksitosin verilirken ve serviks dilate edilir. Genellikle
12 mm katater molar gebelik evakuasyonu için yeterlidir. 12 haftadan büyük
gebeliklerde daha geniş bir katater gerekebilir. Uterus kontrasiyonunu sağlamak için
intravenöz oksitosin infüzyonu yapılır. İleri hafta molar gebeliklerde fundal masaj
gerekebilir.
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Tiroid fırtınası, trofoblastik dokunun akciğerlere embolizasyonu sonucu
solunum yetmezliği gibi komplikasyonlar nadir görülür.
Komplet molde fetal doku olmamasına rağmen hem komplet hem de parsiyel
molde Rh negatif hastalara anti-Rh(D) immünglobulin yapılmalıdır çünkü
trofoblastik doku Rh(D) antijeni eksprese eder.

2.8.4.5 Molar Gebelik Sonrası Takip
Mol evakuasyonunu takiben hastalar postmolar GTN gelişimi açısından seri
hCG ile takip edilmelidir. Hastalara 3 negatif sonuç elde edilene kadar haftalık hCG
takibi yapılmalıdır. Hastaların yaklaşık yarısında 6-14 hafta içerisinde negatif hCG
sonucu elde edilir (201).

2.8.4.6 Persistan Hastalık için Risk Faktörleri
Molar gebelik sonrası hCG ‘deki sürekli yükseliş persistan hastalık olarak
kabul edilir. Genellikle tanı için histopatolojik konfirmasyona gerek yoktur ve
hastalar ampirik olarak tedavi edilirler. Histolojik olarak molar gebelik sonrası
yükselen

serum

hCG

konsantrasyonlarının

%75’i

invaziv

mol,

%25’i

koryokarsinomdur.
Komplet mol sorası GTN gelişimi için gösterilen risk faktörleri (202):
 hCG seviyesinin 100.000 üzerinde olması
 > 6 cm geniş teka lutein kistlerinin varlığı
 Belirgin trofoblastik proliferasyonun göstergesi olan aşırı uterus büyümesi
Bu risk faktörlerine sahip komplet moller yüksek riskli komplet mol olarak
adlandırılır. Parsiyel mol için artmış GTN riski ile ilişkili tanımlanmış bir klinik
faktör yoktur.
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2.8.4.7 Kontrasepsiyon
Takip süresi boyunca güvenilir bir kontrasepsiyon yönteminin kullanılması
önemlidir.

Doğum kontrol yöntemi kullanmayan bir hastada yükselen HCG

seviyelerinin gebeliğe veya persistan hastalığa bağlı olduğunu tahmin etmek güçtür.
Yapılan çalışmalarda oral kontraseptif kullanımının post molar takipte tercih edilen
kontrasepsiyon yöntemi olduğu rapor edimiştir (203). Dünya Sağlık Örgütü (DSO),
HCG takibi sırasında intrauterin kontrasepsiyon kullanımının risklerinin yöntemin
yararlarına üstün geldiğini açıklamıştır (204).

2.8.4.8 Yüksek Riskli Hastalık için Profilaktik Kemoterapi
Bazı

araştırmacılar

molar

evakuasyon

sırasında

verilen

profilaktik

kemoterapinin postmolar GTN gelişim riskini azalttığını rapor etmişlerdir. Örneğin,
plasebo kontrollü randomize prospektif bir çalışmada yüksek riskli komplet molar
gebelik sonrası profilaktik kemoterapinin post molar GTN insidansını %47’den
%14’e düşürdüğünü göstermiştir (205). Düşük riskli komplet mol sonrası ise GTN
insidansında bir değişiklik olmamıştır. Çoğu merkezde tek ajan kemoteröpotikler
(metotreksat veya daktinomisin) kullanılmaktadır. Yine de GTN gelişimini önlemek
için çok sayıdaki yüksek riskli hastayı tedavi etmenin, tanı aldıktan sonra sadece
persistan hastalığı tedavi etmeye üstünlüğü net değildir.

2.8.4.9 Persistan Hastalık Tanısı
Molar gebelik evakuasyonu sonrası aşağıdaki durumlardan herhangi birinin
varlığı persistan GTN gelişimi açısından şüphe uyandırmalıdır (206).


Plato çizen serum hCG konsantrasyonu (3 hafta boyunca en az 4 değerde
%10’dan az düşüş olması)
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Yükselen serum hCG konsantrasyonu (İki hafta boyunca üç değerin
%10’dan fazla artış göstermesi)



Molar evakuasyon sonrası altı aydan uzun süre hCG ‘nin sebat etmesi

Komplet mol sonrası hastaların %15-20’sinde gestasyonel trofoblastik
neoplazi gelişirken parsiyel molde bu oran %2-4‘ tür (2). Bu vakaların %90’ı invaziv
mol, <%10’u koryokarsinomdur, PSTT ise nadirdir.

2.8.4.10 Eşlik Eden Canlı Fetüs
İkiz gebelikler komplet veya parsiyel mol ile komplike olabilir. Bu durumda
canlı bir fetüsle beraber molar gebelik mevcuttur. Ultrasonografik inceleme tanıyı
güçlendirse de kesin tanı gebelik materyalinin histopatolojik ve sitogenetik
incelemesi ile konur.
Bazı hastalar gebeliğin devamını isteyebilirler, bu durumda persistan hastalık
riskinde artış görülür (207,208). Canlı doğumun gerçekleştiği gebeliklerde persistans
riski canlı doğum gerçekleşmeyenlere göre daha düşüktür. Devam eden gebeliklerde,
kanamaya bağlı gebeliğin terminasyonu veya preterm doğum sık görülen
komplikasyonlardır (209,210). Bu gebeliklerde hipertiroidizm ve preeklampsi daha
sık görülür (210). Bu riskler açısından yakın maternal takip gerekir. Koryokarsinom
gelişmesi durumunda ise konservatif tedavi önerilmez.

2.8.4.11 Sonraki Gebeliklerin Yönetimi
Bir molar gebelik sonrası tekrar molar gebelik oluşma riski %1’dir. Bu
sebeple normal fetal gelişimi göstermek için birinci trimesterde ultrasonografik
inceleme yapılmalıdır. Ayrıca okült koryokarsinomu ekarte etmek için gebeliğin
sonlanmasından 6 hafta sonra serum hCG seviyesi bakılmalıdır. Spontan düşük
olması durumunda ise abort materyalinde patolojik inceleme yapılmalıdır.
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2.8.5 Gestasyonel Trofoblastik Neoplazi (GTN)
GTN grubu koryokarsinom, plasental site trofoblastik tümör (PSTT) ve
epiteloid trofoblastik tümörü (ETT) kapsar. Ayrıca spontan rezolüsyona uğramayan
invaziv mol de GTN grubundadır. Bu neoplazmların herhangi biri normal veya molar
gebelik sonrası gelişebilir. Koryokarsinom vakalarının çoğu molar gebelik sonrası
oluşurken, PSTT ve ETT’de bu oran %8’dir.

2.8.5.1 Gestasyonel Trofoblastik Neoplazi Tipleri
2.8.5.1.1 İnvaziv Mol
Aşırı trofoblast büyümesi ve invazyon ile karakterize bir GTN’dir. Bu
trofoblastik dokular myometrium içine; bazen parametrium ve vajene doğru penetre
olur. Bu mol çeşidi lokal olarak invazivdir fakat genellikle metastaz yapma eğilimi
yoktur. Invaziv moller hemen her zaman komplet veya parsiyel molden köken alırlar.

2.8.5.1.2 Koryokarsinom
Çoğu vaka molar gebelik sonrası oluşsa da koryokarsinom her türlü gebelik
(molar, ektopik, intrauterin gebelik, abortus) sonrası görülebilir (211, 212). Nonmolar
koryokarsinomlar en sık term gebeliği takiben oluşur. Bu durumda prognoz daha
kötüdür. Histolojik olarak anaplastik sitotrofoblast ve sinsityotrofoblast kümeleri
görülürken; karakteristik olarak koryonik villüslere rastlanmaz. Nekroz, hemoraji ve
vaskuler invazyon sık görülür.
En sık semptom irreguler vajinal kanamadır (213). Hastalar tipik olarak geç
postpartum kanama ile başvururlar. Bu sebeple postpartum 6 haftadan uzun süren
vajinal kanamalarda hCG seviyesinin görülmesi uygundur (214). Bununla beraber
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vajinal kanama gebelikten aylar sonrasında da başlayabilir.

Fizik muayenede

büyümüş bir uterus saptanır
En sık metastaz bölgeleri akciğerler, vajen, pelvis, beyin, karaciğer ve
dalaktır. Respiratuvar semptomlar (öksürük, göğüs ağrısı), intraserebral kanamalar
metastatik hastalığın göstergesidir. Vajinal metastaz vakaların %30 kadarında
görülür. Bu lezyonlar ileri derecede vaskülerdir ve dokunulduğunda kanama
eğilimindedir.

2.8.5.1.3 Plasental Site Trofoblastik Tümör
PSTT nadir görülen, yavaş büyüme eğiliminde plasentadaki ekstravillöz
trofoblastlardan köken alan malign potansiyele sahip bir tümördür (215,216).
Gebelikten aylar/yıllar sonra oluşabilir. En sk olarak term gebeliği takiben görülür
fakat nadir de olsa molar gebelik sonrası görülebilir. Irreguler vajinal kanama ve
büyümüş uterus sıkça görülür (217,218). Endometrial biyopsi tanı koydurabilir.
Diğer GTN’ lerin aksine serum hCG konsantrasyonları oldukça düşüktür (genellikle
100 IU/ml altında) (219). Özellikle beta alt ünitesindeki artış belirgindir, bu yönüyle
diğer GTN’ lerden ayrılır (220). PSTT öncelikle uterusu invaze etme eğilimindedir,
metastaz geç dönemde görülür (221). Metastaz olduğunda koryokarsinomla benzer
davranış gösterir ve sıklıkla akciğer, beyin ve vajene metastaz yapar.
Kemoterapiye oldukça rezistan bir tümördür. Metastatik olmayan hastalıkta
ilk tercih histerektomidir (217). Metastaz olduğunda kombine kemoterapi endikedir
ve etoposit, metotreksat, daktinomisin ile etoposit, sisplatin (EMA/EP) rejimi en
etkili tedavi olarak kabul edilmektedir.
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2.8.5.1.4 Epiteloid Trofoblastik Tümor
Nadir görülen bu tümör patolojik ve prognostik olarak PSTT’ye benzer (222).
En sık semptomu vajinal kanamadır. Kemorezistan olması sebebiyle tedavide ilk
seçenek histerektomidir.

2.8.5.2 Tanı
GTN

tanısı

alan

hastalarda,

hastalığın

yaygınlığı

tedavi

öncesi

değerlendirilmelidir. İlk inceleme pelvik muayene, göğüs filmi, pelvik ultrasonografi
veya abdominopelvik tomografiyi içerir. Göğüs filminde lezyon tespit edilmediği
sürece toraks tomografisine gerek yoktur. Nörolojik semptom veya bulgu yoksa
santral sinir sistemi tutulumu nadirdir.

2.8.5.3 Evreleme
GTN içi FIGO tarafından anatomik olarak evreleme sistemi geliştirilmiştir.
Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) modifiye prognostik skor sistemi ise terapotik
başarısızlık riski yüksek hastaları düşük riskli hastalardan ayırır. DSÖ skoru 0-6
arasında olan hastalar düşük riskli kabul edilirken, skoru 7’den yüksek olan hastalar
yüksek risk grubuna alınır. Yüksek riskli grupta tümörün tek ajan kemoterapiye daha
rezistan olması muhtemeldir. Bu sebeple yüksek riskli grupta kombine kemoterapi ile
tedavi uygulanır.

2.8.5.4 Tedavi
2.8.5.4.1 Cerrahi Tedavi
Postmolar GTN tanısı alan çoğu hastada tümör endometrial kaviteye sınırlıdır
ve primer olarak kemoteropötik ajanlarla tedavi edilir(223). Tekrarlayan küretajdan
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uterin perforasyon, hemoraji, enfeksiyon, intrauterin adezyonların sebep olduğu
morbidite ve mortaliteyi önlemek için kaçınılır.
Histerektomi PSTT, ETT ve kemoterapi rezistan hastalık tedavisi için
kullanılabilir.

2.8.5.4.2 Düşük Riskli Hastalıkta Kemoterapi
 Metotreksat
Tek ajan metotreksat en sık kullanılan tedavi yöntemidir. Tam cevap oranları
%67-81 arasında rapor edilmiştir. Hem metastatik olmayan hastalık hem de
düşük riskli metastatik hastalıkta çok yüksek remisyon oranları sağlanabilir
(224).

 Daktinomisin
Toksisite endişesi sebebiyle daktinomisin düşük riskli hastalığın primer
tedavisinde

nadiren

kullanılır.

Metotreksat

rezistan

hastalık

sıklıkla

daktinomisine yanıt verir.

2.8.5.4.3 Yüksek Riskli Hastalıkta Kemoterapi
Bu hastalarda ilaç rezistansı gelişim riski yüksektir ve tek ajan kemoterapi ile
iyileşme ihtimali çok düşüktür.
Etoposid,

metotreksat

ve

daktinomisin

ile

siklofosfamid

vinkristin

kemoterapisi (EMA/CO) iyi tolere edilir ve yüksek riskli GTN’de oldukça etkilidir.
Yüksek riskli hastalarda çoğu durumda ilk tercih edilen tedavi şeklidir.
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2.8.5.5 Tedavi Sonrası İzlem
Düşük riskli GTN’de üst üste 3 kez negatif HCG ölçümü elde edilene kadar
haftalık HCG takibi yapılır. Daha sonra 12 ay boyunca aylık HCG takibine devam
edilir. Yüksek riskli hastalıkta geç relaps riski daha yüksek olduğu için takip 24 aya
uzatılır. Hastalar takip dönemi boyunca etkili kontrasepsiyon kullanımı için teşvik
edilmelidir.
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3.

GRUPLAR VE YÖNTEM

3.1.

GRUPLAR
Bu çalışmada; çalışma grupları ve kontrol grubundaki tüm hastalar Hacettepe

Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı’na başvuran,
komplet veya parsiyel mol tanısı merkezimizde konan ve yine küretaj işlemi
merkezimizde gerçekleştirilmiş ve küretaj materyali Hacettepe Üniversitesi Tıp
Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı tarafından incelenmiş hasta populasyonundan
seçilmiştir.
Histopatolojik inceleme ve immünhistokimya (p57KIP2 nükleer proteini
hedef alınarak) sonucu komplet mol hidatiform tanısı almış 8 hasta ve parsiyel mol
hidatiform tanısı almış 8 hastanın gebelik materyali çalışmaya dahil edilmiştir. Bu
hastalar komplet mol ve parsiyel mol grubu olarak iki gruba ayrılmıştır. Kontrol
grubu olarak da 8 sağlıklı bireyin istenmeyen gebelikleri sonucu elde edilen ve mol
hidatiform olmadığı histopatolojik inceleme ile gösterilen plasenta materyali
kullanılmıştır (Tablo 3.1).

Grup 1 (Kontrol grubu)

: n=8

Grup 2 (Parsiyel Mol grubu)

: n=8

Grup 3 (Komplet Mol grubu)

: n=8

Tablo 3.1. Gruplar ve Hasta Sayıları

3.1.1. Çalışmaya Alınma Kriterleri


Tanı, küretaj ve patolojik inceleme işlemlerinin hastanemizde gerçekleştirilmiş
olması
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Komplet mol hidatiform hasta grubunda, hastaların küretaj sonucu elde edilmiş
gebelik materyallerinde histopatolojik inceleme ve immün boyama (plasenta
dokusunda p57 immünoreaktivitesinin olmaması)

sonucu komplet mol

hidatiform tanısı konmuş olması


Parsiyel mol hidatiform hasta grubunda, küretaj sonucu elde edilmiş gebelik
materyallerinde histopatolojik inceleme ve immun boyama sonucu parsiyel mol
hidatiform tanısı konmuş olması



Kontrol grubunda bireylerin medikal hastalığının olmaması, fetal kalp atımının
saptanmış olması

3.1.2 Çalışmaya Alınmama Kriterleri


Histopatolojik inceleme ve immun boyama sonucu komplet/parsiyel mol ayrımı
yapılamaması.



Kontrol grubunda;

i. Bireyin ek medikal hastalığı olması
ii. Fetal kalp atımının durmuş olması

3.2.

YÖNTEM
Çalışmada kullanılan doku örnekleri Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Patoloji Anabilim Dalı’nda bulunan parafin bloklardan elde edildi. Histoloji ve
Embriyoloji Anabilim Dalına getirildi ve ışık mikroskobik ve immunohistokimyasal
inceleme yapılmak üzere hazırlandı.
3.2.1. Örneklerin Hazırlanması
Parafin bloklardan rotary mikrotom ile 3- 4 µm kalınlığında kesitler krom
alüm jelatin ile kaplı rodajlı lamlara alındı.
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3.2.2 Hematoksilen- Eozin Boyama


Kullanılan Malzeme ve Solüsyonlar


Mayer’ in hematoksileni



Eozin



Değerlendirme
Hematoksilen- Eozin boyama yapılan endometriyum kesitleri Hacettepe

Üniversitesi Histolojik Görüntüleme Merkezi’nde yer alan, Leica DM6000B ışık
mikroskobunda değerlendirildi ve görüntüler DC 500 model Leica marka dijital
kamera ile bilgisayar ortamına aktarıldı.
3.2.3 İmmünohistokimya Yöntemi




Kullanılan Malzeme ve Solüsyonlar


Jelatinli lam



Fosfat tampon solüsyonu (PBS)



EDTA Tamponu



Primer antikor



Sekonder antikor



Diamino benzidin solüsyonu (DAB)



Mayer’ in hematoksileni

Primer Antikorlar
Çalışmada kullanılan primer antikorlar (Tablo 3.2.) ticari olarak sağlandı.

Antikorlar önerilen oranlarda PBS ile sulandırılarak edilerek kullanıldı.
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Antikor

Klon adı

Kaynağı

İzotip

Sulandırma
oranı

LIF

Poliklonal

Abbiotec

Rabbit IgG

1:200

IGF-I

Poliklonal

MyBiosource

Poliklonal IgG

1:100

Beclin-1

Poliklonal

MyBiosource

Poliklonal IgG

1:100

Tablo 3.2. : Kullanılan Primer Antikorların Özellikleri ve Sulandırılma Oranları





Sekonder Antikor


ABC KIT (Vectastatin, Cat. No. PK-6200)



PBS

İndirekt ABC Yöntemi
Yukarıda belirtilen şekilde elde edilen endometriyum dokularına indirekt

ABC yöntemi ile immün boyama yapıldı.



Kontrol Boyaması
2 Negatif Kontrol: Kesitlere, primer antikor basamağı atlanarak, izleyen
basamaklar aynen uygulandı.
3 Pozitif Kontrol: LIF için karaciğer ve böbrek dokusu, IGF- 1 için kalp ve
akciğer dokusu, beclin- 1 için mide dokusu kullanıldı.



Değerlendirme
İndirekt

ABC

yöntemi

kullanılarak

immün

boyama

uygulanmış
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endometriyum kesitleri Hacettepe Üniversitesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim
Dalında yer alan Histolojik Görüntüleme Merkezi’nde Leica DM6000B ışık
mikroskobunda değerlendirildi ve görüntüler DC 500 model Leica marka dijital
kamera ile bilgisayar ortamına aktarıldı. Kontrol, PM ve KM gruplarına ait
endometriyum kesitlerinde; yüzey epitel hücreleri, bez epitel hücreleri, desidual
hücreler, ekstravillöz trofoblastlar, stromal hücreler endometriyal damar endotel
hücreleri ve trofoblastlar LIF, IGF-1 ve beclin-1 immünoreaktivitesi açısından iki
histolog tarafından bağımsız olarak değerlendirildi. İmmunoreaktivitelerin şiddetleri
belirlendikten sonra (Tablo 3.3.), Tsai HD ve arkadaşlarının yapmış olduğu
derecelendirme (%0 boyanma:-, %1-30: +, %31-60: ++, %61-100: +++) örnek
alınarak istatistiksel analiz yapıldı (225). Ayrıca 40’lık objektif büyütmesinde 5 ayrı
alanda lenfosit sayımı iki histolog tarafından bağımsız olarak yapıldı ve ortalamaları
alındı.

Kullanılan
simge

Şiddeti

-

Sıfır (İmmünoreaktivite yok)

+

Zayıf

++

Orta

+++

Kuvetli

Tablo 3.3: İmmünoreaktivite Şiddetleri

3.2.4

İstatiksel Değerlendirme
Çalışmada elde edilen bulguların analizi SPSS 17. 0 (SPSS Inc., Chicago, IL,

USA ) istatistik yazılımı kullanılarak yapılmıştır. Tanımlayıcı istatistiklerden nitel
veriler için sayı ve yüzde; sayısal ölçümler için ise ortalama, ortanca, standart sapma,
minimum ve maksimum değerler kullanıldı. Üç grupta ölçüm değerleri normal
dağılım göstermediği için Kruskal Wallis testi ile karşılaştırıldı. Kruskal Wallis testi
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sonucunda farklılık bulunması durumunda ise Conover testi ile ikili karşılaştırmalar
yapıldı. İstatistiksel analizlerin tümünde p<0.05 ise anlamlı kabul edildi.

3.3

ETİK
Çalışmamız Dünya Tıp Birliği Helsinki Bildirgesine uygun olarak

düzenlenmiştir. Çalışma protokolü 25.09.2013 tarihinde toplanan, Hacettepe
Üniversitesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulunun GO 13/299-06
kararınca uygun görülmüştür. Çalışmaya dahil olan tüm hastalardan yazılı
bilgilendirilmiş onam alınmıştır.
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4.

BULGULAR

Bu çalışmada; tüm hasta grupları ve kontrol grubu Hacettepe Üniversitesi Tıp
Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalına başvuran, komplet veya
parsiyel mol tanısı merkezimizde konan ve yine küretaj işlemi merkezimizde
gerçekleştirilmiş ve küretaj materyali Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji
Anabilim Dalı tarafından incelenmiş hasta populasyonundan seçilmiştir. Parsiyel ve
komplet mol tanısı konan bu gebelik materyallerindeki desidual hücreler, glandüler
epitel, ekstravillöz trofoblast ve villöz trofoblastlar, desidual lenfositler ve endotel
hücreleri LIF, IGF- 1 ve beclin-1 ekspresyonu açısından istenmeyen gebelik
materyallerinden elde edilen normal gebelik plasentaları ile karşılaştırılmıştır.

4.1

HASTALARIN ÖZELLİKLERİ
Çalışmaya toplamda 24 hasta dahil edilmiştir. Hastalar üç grup altında

toplanmıştır. Çalışma grubunu parsiyel mol ve komplet mol tanısı almış vakalar
oluşturmaktadır. Kontrol grubu ise istenmeyen gebelik sebebiyle küretaj yapılmış
sağlıklı gebelik materyallerinden oluşmaktadır. Hasta grupları ve bu gruplarda yer
alan hasta sayıları Tablo 4.1.1 ‘ de verilmiştir.

Sayı

Yüzde

Sağlıklı gebelik

8

33,3

Parsiyel mol

8

33,3

Komplet mol

8

33,3

Tablo 4.1.1. Hasta Gruplarının Dağılımı
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4.2

HİSTOLOJİK BULGULAR VE GRUPLARIN KARŞILAŞTIRILMASI

4.2.1 Işık Mikroskobu Bulguları
4.2.1.1 Histolojik Bulgular
4.2.1.1.1 Kontrol Grubu
Kontrol grubuna ait 8 örnek incelendi. Alınan doku örneklerinin hepsinde
endometriyum dokusu, 7 tanesinde ise endometriyum dokusunun yanında koryonik
villuslar görüldü (Şekil 4.1).

Şekil 4.1: Kontrol grubu; siyah yıldız: desiduailize endometriyum, kırmızı yıldız:
koryon villusları ( HEX25)

İncelenen örneklerin tümünde endometriyumda desidualizasyona özgü
değişikler görüldü. Endometriyum bezlerinin boyları uzun ve kıvrımlıydı. Salgı
yapan bez epitel hücrelerinin apikal kısmının lümene doğru çıkıntı yaptığı ve
bezlerin lümenlerinde salgı biriktiği izlendi. Endometriyumda çok sayıda hücre ve az
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miktarda ödem vardı. Stromada; fibroblast benzeri endometriyal stromal hücreler,
stromal hücrelere göre daha büyük ve soluk boyanan yuvarlak şekilli desidual
hücreler, lenfositler ve makrofajlar görüldü (Şekil 4.2).

Şekil 4.2: Kontrol grubu: Maternal desidua

Mezenkimal bağ dokusu etrafında içte tek sıra halinde sıralanmış sitotrofoblastlar
ve etrafında (üstünde)

çok çekirdekli sinsityotrofoblastlardan oluşan tersiyer

koryonik villuslar izlendi. Villusların mezenkimal bağ dokusunda; fetal kan
damarları, iğsi yapıdaki mezenkimal hücreleri ve villöz makrofaj olarak bilinen
Hofbauer hücreleri izlendi. (Şekil 4.3).
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Şekil 4.3: Kontrol grubu koryon villusu; kırmızı yıldızlar: fetal kan damarı, kırmızı
oklar: sitotrofoblastlar, siyah oklar: sinsityotrofoblastlar (HEX 200)

4.2.1.1.2. Parsiyel Mol Grubu
Parsiyel mol grubuna ait 8 örnek incelendi. Alınan doku örneklerinin yedisinde
endometriyum dokusu, bir tanesinde endometrium dokusu olmaksızın sadece
koryonik villuslar ve 6 tanesinde de endometriyum dokusunun yanında koryon
villusları görüldü (Şekil 4.4). İncelenen örneklerin bazılarında embriyoya ait parçalar
göze çarptı.
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Şekil 4.4: Parsiyel Mol Grubu; kırmızı yıldız: endometriyum, siyah yıldızlar: koryon
villuslar (HEX50)

İncelenen parsiyel mol grubuna ait doku örneklerinde endometriyumda
desidualizasyona özgü değişikler görüldü. Parsiyel mol grubuna ait endometriyumda
kontrol grubuna ait endometriyum dokularına göre daha fazla ödem olduğu izlendi
(Şekil 4.5). Stromada; endometriyal stromal hücreler, desidual hücreler, ekstravillöz
trofoblastlar, lenfositler ve makrofajlar görüldü (Şekil 4.6).
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Şekil 4.5: Parsiyel Mol Grubu; Desidualize endometriyum dokusu, siyah yıldızlar:
kan damarları (arteriyoller), kırmızı yıldızlar: endometriyal bezler, ödemli
endometriyum dokusu (HEX100)

Şekil 4.6: Parsiyel Mol Grubu: Desidualize endometriyum dokusu, mavi oklar:
stromal hücreler, sarı oklar: desidual hücreler, siyah oklar: ekstravillöz trofoblastlar
(HEX200)
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Parsiyel mol grubuna ait koryon villusları; fetal kan damarlarını ve
mezenkimal hücreleri içeren mezenkimal bir kor ve etrafında trofoblastlardan
oluşmuştu. Kontrol grubu koryon villuslarından farklı olarak ödem vardı (Şekil 4.7).

Şekil 4.7: Parsiyel Mol Grubu; küçük resim; siyah yıldızlar: koryon villusları, büyük
resim: siyah oklar: mezenkimal hücreler, kırmızı oklar: kan damarları (Küçük
resim:HEX100, büyük resim:HEX200)

4.2.1.1.3. Komplet Mol Grubu
Komplet mol grubuna ait 8 örnek incelendi. Alınan doku örneklerinin dört
tanesinde sadece endometriyum dokusu ve iki tanesinde de endometriyum
dokusunun yanında koryonik villuslar görüldü (Şekil 4.8A ve 4.8B). İncelenen
örneklerde parsiyel mol grubundan farklı olarak embriyoya ait parçalar yoktu.

61

Şekil 4.8: Komplet Mol Grubu; A: endometriyum, B: koryon villuslarI (A ve
B:HEX25)

İncelenen komplet mol grubuna ait doku örneklerinde endometriyumda
desidualizasyona özgü değişikler görüldü. Komplet mol grubuna ait endometriyumda
kontrol grubuna ait endometriyum dokularına göre daha fazla ödem olduğu izlendi
(Şekil 4.5). Stromada; endometriyal stromal hücreler, desidual hücreler, ekstravillöz
trofoblastlar, lenfositler ve makrofajlar görüldü. Kontrol ve parsiyel mol grubundan
farklı olarak endometriyum dokusunda lenfosit sayısında artış izlendi (Şekil 4.9A ve
4.9B).
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Şekil 4.9: Komplet Mol Grubu; A ve B: lenfosit sayısında artış izlenen desidualize
endometriyum dokusu, A; kırmızı yıldızlar: endometriyal bezler, siyah yıldız: kan
damarı, B; siyah oklar: desidual hücreler, sarı oklar: ekstravillöz trofoblastlar, kırmızı
oklar: lenfositler (A: HEX200, B: HEX400)

Komplet mol grubu koryon villuslarının şekillerinin birbirinden değişik ve
farklı olduğu izlendi. Bazı villusların etrafında gelişigüzel yuvarlak yapılar
oluşturacak şekilde sitotrofoblast ve sinsityotrofoblast proliferasyonu olduğu
görüldü. Kontrol ve parsiyel mol grubundan farklı olarak villusların stromasında fetal
kan damarları yoktu (Şekil 4.10A ve 4.10B).
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Şekil 4.10: Komplet Mol Grubu; A: Değişik şekillerdeki koryon villuslar, B:
Villusların etrafında gelişigüzel yuvarlak yapılar oluşturan sitotrofoblast ve
sinsityotrofoblastlar (A:HEX50, B:HEX200)

Komplet mol grubuna ait bazı villuslar genişlemiş ve şişmişti, içi stromal sıvı
ile dolmuştu ve trofoblastların oluşturduğu incelmiş bir tabaka tarafından sarılmıştı
(Şekil 4.11).
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Şekil 4.11: Komplet Mol Grubu; Genişlemiş, şişmiş ve içi stromal sıvı ile dolmuş bir
koryon villusu (HEX100)

4.2.1.2. Işık Mikroskobu İstatistiksel Bulguları
Her grupta 40’lık objektif büyütmesinde 5 ayrı alanda yapılan lenfosit sayımı
sonuçları Tablo 4.2.1.’ de verilmiştir. Toplam lenfosit sayısı ortalaması kontrol
grubunda 134,6± 22.9, komplet mol grubunda 282.5± 56,4, parsiyel mol grubunda
ise 222± 73 olarak bulunmuştu .
Her üç grupta sayılan lenfositler Kruskal-Wallis Testi ile istatistiksel olarak
değerlendirildiğinde kontrol ve PM grupları arasında fark olmadığı, KM grubunda
ise kontrol grubuna göre lenfosit sayısında istatistiksel olarak anlamlı artış olduğu
bulunmuştur (p<0.05). Komplet mol grubunda desidual lökositlerin sayısı kontrol
grubuna göre anlamlı olarak fazladır.
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Grup

1.alan

2.alan

3.alan

4.alan

5.alan

toplam lenfosit
sayısı

Geçerli

8

8

8

8

8

8

Geçersiz

0

0

0

0

0

0

31.50

25.50

25.25

26.75

25.63

134.63

33.50

24.00

24.50

26.00

24.50

129.50

Std. Sapma

5.831

3.817

6.497

6.882

5.423

22.965

Minimum

20

22

17

18

19

103

Maksimum

38

32

39

38

34

178

Geçerli

7

7

7

7

7

7

Geçersiz

1

1

1

1

1

1

Ortalama

63.00

56.29

55.86

54.57

52.86

282.57

Medyan

59.00

58.00

53.00

53.00

52.00

269.00

Std. Sapma

13.478

11.715

12.602

13.843

13.993

56.489

Minimum

49

41

38

34

33

221

Maksimum

84

76

77

73

73

365

4

4

4

4

4

4

4

4

Ortalama

34.75

57.00

34.25

43.75

52.25

222.00

Medyan

35.50

62.00

36.00

46.50

57.50

243.00

Std. Sapma

4.992

25.703

10.079

17.821

21.854

73.770

Minimum

28

23

22

20

24

117

Maksimum:

40

81

43

62

70

285

Sayı

Ortalama

Kontrol Medyan

Sayı

KM

Geçerli
Sayı

PM

4

4

Geçersiz
4

4

Tablo 4.2.1: Grupların Desidual Lenfosit Sayılarına Göre Karşılaştırılması
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4.2.2

LIF ile İlişkili Bulgular

4.2.2.1 İmmünohistokimyasal Bulgular
Kontrol, parsiyel mol ve komplet mol gruplarında endometriyum stromal
hücreleri, bez epitel hücreleri, damar endotel hücreleri, desidual hücreler, lenfositler,
villöz trofoblastlar ve ekstravillöz trofoblastlar LIF immünoreaktivitesi açısından
incelenmiştir.

4.2.2.1.1 LIF Kontrol Grubu
Kontrol grubundan alınan örneklerde endometriyum ve koryon villuslarında
LIF ile immünoreaktivite gösteren hücreler incelendi (Şekil 4.12).

Şekil 4.12: LIF kontrol grubu; kırmızı yıldız: immünoreaktivite veren desidualize
endometriyum dokusu, sarı yıldızlar: İmmünoreaktivite gösteren koryon villusları
(İndirekt immünoperoksidaz- hematoksilen X 50)
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Kontrol grubuna ait endometriyumda bez epitel hücrelerinde sitoplazmik
olarak güçlü LIF immünoreaktivitesi izlendi. Hücrelerin çekirdekleri bazofilik
boyandı. Endometriyumunda arter ve kapillerlerin endotel hücrelerinde, desidual
hücrelerde, stromal hücrelerde ve ekstravillöz trofoblastlarda sitoplazmik LIF
immünoreaktivitesi görüldü. Lenfositlerde ve damar çevresindeki kas dokusunda
immünoreaktivite izlenmedi. LIF immunoreaktivitesinin endometriyum bez epitel
hücrelerinde desidual hücrelere göre daha güçlü olduğu saptandı (Şekil 4.13 ve Şekil
4.14).

Şekil 4.13: LIF kontrol grubu desidualize endometriyum dokusu; sarı yıldızlar:
immünoreaktivite gösteren endometriyal bezler, kırmızı yıldızlar: arterler. Şekilde
görüldüğü gibi damar endotel hücrelerinde immünoreaktivite varken, kas
hücrelerinde immünoreaktivite yok (İndirekt immünoperoksidaz- hematoksilen X
100).
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Şekil 4.14: LIF kontrol grubu; desidualize endometriyum dokusu içinde
immünoreaktivite gösteren endometriyal bez (sarı yıldız), ekstravillöz trofoblastlar
(kırmızı oklar), sitoplazması köpüksü ve çekirdeği bazofilik olarak izlenen desidual
hücreler (siyah uzun oklar) ve immünoreaktivite izlenmeyen lenfositler (kırmızı
oklar) (İndirekt immünoperoksidaz- hematoksilen X 200).

LIF kontrol grubu koryon villuslarında trofoblastların ve mezenkimal bağ
doku hücrelerinin sitoplazmik olarak immünoreaktif oldukları görüldü. Trofoblastlar
ile endometriyum bez epitelyum hücrelerinin biribirine yakın şiddette ve güçlü
derecede immünoreaktivite verdikleri saptandı (Şekil 4.15).
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Şekil 4.15: LIF pozitif kontrol grubu; İmmünoreaktif koryon villusu kırmızı oklar:
trofoblastlar, siyah oklar: mezenkimal hücreler (İndirekt immünoperoksidazhematoksilen X 200).

4.2.2.1.2. LIF Parsiyel Mol Grubu
Parsiyel mol grubundan alınan örnekler incelendiğinde endometriyum bez
epitel hücrelerinin sitoplazmik olarak immünoreaktif olduğu ve bu reaktivitenin
kontrol grubundaki gibi güçlü olduğu izlendi (Şekil 4.16).
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Şekil 4.16: LIF Parsiyel Mol Grubu; immünoreaktivite veren endometriyum bezi
(İndirekt immünoperoksidaz- hematoksilen X 400)

Parsiyel mol grubuna ait desidual hücrelerde kontrol grubu desidual hücreleri
gibi sitoplazmik olarak güçlü immünoreaktivite izlenirken, farklı olarak parsiyel mol
grubuna ait ekstravillöz trofoblastlarda kontrol grubu ekstravillöz trofoblastlarından
daha kuvvetli immünoreaktivite izlendi (Şekil 4.17).
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Şekil 4.17: LIF Parsiyel Mol Grubu; Desidualize endometriyum bölgesinde damar
etrafında (kırmızı yıldız) izlenen kontrol grubuna göre daha güçlü immünoreaktivite
gösteren ekstravillöz trofoblastlar (siyah oklar) (İndirekt immünoperoksidazhematoksilen X 200).

Parsiyel mol grubuna ait endometriyum dokusunda damar endotel
hücrelerinde immünoreaktivite görülürken, damar etrafındaki kas hücrelerinde
immünoreaktivite görülmedi (Şekil 4.18).
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Şekil 4.18: LIF Parsiyel Mol Grubu; desidualize endometriyum dokusu içinde
izlenen damarlar (kırmızı yıldızlar) (İndirekt immünoperoksidaz- hematoksilen X
100).

Kontrol grubundan farklı olarak parsiyel mol grubuna ait örneklerdeki
lenfositlerin bir kısmında immünoreaktivite varken bir kısmında immünoreaktivite
yoktu (Şekil 4.19).
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Şekil 4.19: LIF Parsiyel Mol Grubu; Desidualize endometriyum dokusu, kırmızı
oklar: immünoreaktif ekstravillöz trofoblastlar, sarı oklar: immünoreaktif desidual
hücreler, siyah uzun oklar: immünoreaktivite vermeyen lenfositler, kısa siyah oklar:
immünoreaktif lenfositler (İndirekt immünoperoksidaz- hematoksilen X 400)

Parsiyel mol grubundaki villöz trofoblastların kontrol grubu ile aynı şiddette
immünoreaktivite verdiği izlendi. Villuslarda trofoblastlar ve mezenkimal bağ doku
hücrelerinin sitoplazmik olarak LIF immünoreaktif olduğu izlendi (Şekil 4.20).
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Şekil 4.20: LIF Parsiyel Mol Grubu; immünoreaktivite veren koryon villusu
(İndirekt immünoperoksidaz- hematoksilen X 200,).

4.2.2.1.3 LIF Komplet Mol Grubu

Komplet mol grubundan alınan örnekler incelendiğinde endometriyum bez
epitel hücrelerinin sitoplazmik olarak immünoreaktif olduğu ve bu reaktivitenin
kontrol grubu ile birbirine yakın şiddette izlendi. Kontrol ve parsiyel mol grubundan
farklı olarak desidual hücrelerin immünoreaktivitesi daha zayıftı. Parsiyel mol grubu
ile benzer şekilde ekstravillöz trofoblastların kontrol grubundaki ekstravillöz
trofoblastlardan daha güçlü immünoreaktivite verdiği izlendi. Endometriyumda
bulunan damar endotel hücrelerinde immünoreaktivite görülürken damar kas
hücrelerinde immünoreaktivite görülmedi (Şekil 4.21).
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Şekil 4.21: LIF Komplet Mol Grubu; Desidualize endometriyum dokusu, siyah uzun
oklar: immünoreaktif bez epitel hücreleri, kırmızı oklar: immünoreaktif ekstravillöz
trofoblastlar, sarı oklar: immünoreaktif stromal hücreler, siyah kısa, kalın oklar:
immünoreaktif desidual hücreler, kırmızı yıldızlar: endometriyum damarları (İndirekt
immünoperoksidaz- hematoksilen X 200)

Komplet mol grubuna ait desidual hücreler kontrol grubu ve parsiyel mol
grubu desidual hücreleri gibi sitoplazmik olarak immünoreaktifti, ancak bu iki
gruptakinden farklı olarak desidual hücrelerin immünoreaktivite şiddetinin
birbirinden farklı olduğu saptandı. Yine parsiyel mol grubu ile aynı ancak kontrol
grubundan farklı olarak lenfositlerin bir kısmında sitoplazmik immünoreaktivite
görüldü (Şekil 4.22).
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Şekil 4.22: LIF Komplet Mol Grubu; Desidualize endometriyum dokusunda güçlü
immünoreaktif desidual hücreler (siyah uzun oklar), immünoreaktivitesi zayıf olan
desidual hücreler (kırmızı uzun oklar), immünoreaktivite gösteren lenfositler (kırmızı
kısa oklar) ve immünoreaktivite göstermeyen (siyah kısa oklar) lenfositler (İndirekt
immünoperoksidaz- hematoksilen X 400).

Komplet mol grubuna ait kesitler incelenirken bir kesitte myometriyum dokusu
olduğu görüldü. Tüm gruplarda damar etrafındaki kas hücrelerinde immünoreaktivite
izlenmezken, myometriyumda bulunan kas hücrelerinde immünoreaktivite olduğu
saptandı (Şekil 4.23).
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Şekil

4.23:

LIF

immünoreaktivite

Komplet

Mol

göstermeyen

grubu;
damar

Myometriyum,
kas

hücreleri,

kırmızı

yıldızlar:

siyah

yıldızlar:

immünoreaktivite gösteren myometriyum kas hücreleri (İndirekt immünoperoksidazhematoksilen X 100).

Komplet mol grubunun koryon villuslarının kontrol grubu ve parsiyel mol
grubundan farklı olarak daha zayıf immünoreaktif olduğu izlendi. Villuslarda
sitotrofoblastların immünoreaktif olmadığı ve prolifere olan trofoblastlarda da
immünoreaktivitenin zayıf olduğu görüldü (Şekil 4.24).
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Şekil 4.24: LIF Komplet Mol Grubu; siyah oklar: immünoreaktif olmayan
sitotrofoblastlar, sarı yıldız: zayıf immünoreaktivite gösteren, prolifere olmuş
trofoblastlar (İndirekt immünoperoksidaz- hematoksilen X 200).

4.2.2.2 LIF Istatistiksel Bulgular
Kontrol, parsiyel mol ve komplet mol gruplarında endometriyum stromal ve
bez epitel hücreleri, damar endotel hücreleri, desidual hücreler, villoz ve ekstravillöz
trooblastlar

ve

desidual

lenfositler

LIF

immünoreaktivitesi

açısından

karşılaştırılmıştır.
Gruplarda bez epitel hücrelerindeki LIF immünoreaktivitesi Tablo 4.2.2.’de
verilmiştir. Bez epitel hücrelerindeki LIF immünoreaktivitesi gruplar arasında
karşılaştırıldığında istatiksel açıdan anlamlı fark saptanmamıştır (p=0,082).
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Bez epiteli
Hasta Grupları

Kontrol

Orta

derece Yüksek

derece Toplam

boyanma

boyanma

Sayı

0

8

8

Grup İçerisindeki %

%0.0

%100.0

%100.0

Sayı

0

7

7

Grup İçerisindeki %

%0.0

%100.0

%100.0

Sayı

1

2

3

Grup İçerisindeki %

%33.3

%66.7

%100.0

Sayı

1

17

18

Grup İçerisindeki %

%5.6

%94.4

%100.0

PM

KM

Toplam

Tablo 4.2.2. Gruplarda Bez Epitelinde LIF İmmünoreaktivitesinin Karşılaştırılması

Gruplarda desidual hücrelerdeki LIF immünoreaktivitesi Tablo 4.2.3.’de
verilmiştir. Gruplar desidua hücrelerindeki LIF immünoreaktivitesi açısından
karşılaştırıldığında gruplar arasında istatiksel açıdan anlamlı fark bulunmuştur
(p=0,010).
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Desidual Hücre
Hasta Grupları

Kontrol

PM

Az

Orta derece Yüksek derece Toplam

boyanma

boyanma

boyanma

Sayı

0

0

8

8

Grup İçerisindeki %

0.0%

0.0%

100.0%

100.0%

Sayı

3

1

3

7

Grup İçerisindeki %

42.9%

14.3%

42.9%

100.0%

Sayı

0

4

0

4

Grup İçerisindeki %

0.0%

100.0%

0.0%

100.0%

Sayı

3

5

11

19

Grup İçerisindeki %

15.8%

26.3%

57.9%

100.0%

KM

Toplam

Tablo 4.2.3. Gruplarda Desidual Hücrelerde LIF İmmünoreaktivitesinin Karşılaştırılması

Gruplar kendi aralarında karşılaştırıldığında kontrol grubu ile komplet mol
(p=0.026) ve parsiyel mol (p=0.045) grupları arasında desidual hücrelerdeki LIF
immunoreaktivitesi açısından anlamlı fark olduğu saptanmıştır. Komplet mol ve
parsiyel mol gruplarında desidual hücrelerdeki LIF immünoreaktivitesi kontrol
grubuna göre anlamlı olarak daha zayıftır (Şekil 4.25).
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Şekil 4.25: Gruplarda Desidual Hücrelerdeki LIF İmmünoreaktivitesi Oranları

Ekstravillöz trofoblastlardaki
verilmiştir.

Ekstravillöz

LIF immünoreaktivitesi Tablo 4.2.4.’te

trofoblastlardaki

LIF

immunoreaktivitesi

değerlendirildiğinde gruplar arasında anlamlı fark saptanmıştır (p=0.042). İkili
karşılaştırma yapıldığında ise istatiksel açıdan anlamlı fark bulunamamıştır. Anlamlı
olmamakla birlikte en belirgin fark kontrol grubu ile parsiyel mol grubu arasındadır
(p=0.108)(Şekil 4.26).
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Ekstravillöz Trofoblast
Hasta Grupları

Kontro

derece Yüksek derece Toplam

Az

Orta

boyanma

boyanma

boyanma

Sayı

3

5

0

8

Grup İçerisindeki %

%37.5

%62.5

%0.0

%100.0

Sayı

1

2

4

7

Grup İçerisindeki %

%14.3

%28.6

%57.1

%100.0

Sayı

0

1

2

3

Grup İçerisindeki %

%0.0

%33.3

%66.7

%100.0

Sayı

4

8

6

18

Grup İçerisindeki %

%22.2

%44.4

%33.3

%100.0

l

PM

KM

Topla
m

Tablo 4.2.4. Gruplarda ekstravillöz trofoblastlardaki LIF immünoreaktivitesi

Şekil 4.26: Ekstravillöz trofoblastlardaki LIF immünoreaktivitesi oranları
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Parsiyel ve komplet mol gruplarında endometrium stromal hücrelerindeki LIF
immünoreaktivitesi Tablo 4.2.5.’ de verilmiştir. Gruplar stromal hücrelerdeki LIF
immünoreaktivitesi açısından karşılaştırıldığında gruplar arasında istatiksel açıdan
anlamlı fark saptanmamıştır (p=0,082).

Stromal Hücre

Hasta Grupları
Az boyanma Orta

derece Yüksek

boyanma

boyanma

derece Toplam

Sayı

1

5

1

7

Grup İçerisindeki %

%14.3

%71.4

%14.3

%100.0

Sayı

0

4

0

4

Grup İçerisindeki %

%0.0

%100.0

%0.0

%100.0

Sayı

1

9

1

11

Grup İçerisindeki %

%9.1

%81.8

%9.1

%100.0

PM

KM

Toplam

Tablo 4.2.5. Stromal Hücrelerdeki LIF İmmünoreaktivitesinin Karşılaştırılması

Damar endotelindeki LIF immünoreaktivitesi açısından parsiyel ve komplet
mol grupları arasında fark saptanmamıştır (p=0.450) (Tablo 4.2.6.).
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Endotel
Hasta Grupları
Az boyanma

Orta derece boyanma

Toplam

Sayı

1

6

7

Grup İçerisindeki %

%14.3

%85.7

%100.0

Sayı

0

4

4

Grup İçerisindeki %

%0.0

%100.0

%100.0

Sayı

1

10

11

Grup İçerisindeki %

%9.1

%90.9

%100.0

PM

KM

Toplam

Tablo 4.2.6. Endotel hücrelerinde LIF İmmünorektivitesi Oranları

Lenfositlerdeki LIF immünoreaktivitesi açısından parsiyel ve komplet mol
grubu arasında fark saptanmamıştır (p=1.00). Her iki grupta da lenfositlerde LIF
immünoreaktivitesi saptanmamıştır (Tablo 4.2.7).

Lenfosit
Hasta Grupları
PM

Toplam

Boyanma yok

Sayı

7

7

Grup İçerisindeki %

%100.0

%100.0

Sayı

4

4

Grup İçerisindeki %

%100.0

%100.0

Sayı

11

11

Grup İçerisindeki %

%100.0

%100.0

KM

Toplam

Tablo 4.2.7. Lenfositlerde LIF İmmunoreaktivitesinin Karşılaştırılması
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Gruplarda villöz trofoblastlardaki LIF immünoreaktivitesi Tablo 4.2.8.’ de
verilmiştir. Gruplar villöz trofoblastlardaki LIF immünoreaktivitesi açısından
karşılaştırıldığında gruplar arasında istatiksel açıdan anlamlı fark saptanmıştır
(p<0.001).
Trofoblast

Hasta Grupları

Kontrol

PM

Orta

derece Yüksek

derece Toplam

boyanma

boyanma

Sayı

0

7

7

Grup İçerisindeki %

0.0%

100.0%

100.0%

Sayı

0

7

7

Grup İçerisindeki %

0.0%

100.0%

100.0%

Sayı

6

0

6

Grup İçerisindeki %

100.0%

0.0%

100.0%

Sayı

6

14

20

Grup İçerisindeki %

30.0%

70.0%

100.0%

KM

Toplam

Tablo 4.2.8. Trofoblastlarda LIF immunoreaktivitesinin Karşılaştırılması

Gruplar arası ikili karşılaştırmalar yapıldığında farkın komplet mol grubu ile
kontrol (p<0.001) ve parsiyel mol (p<0.001 ) grupları arasında olduğu saptanmıştır
(Şekil 4.27). Komplet mol grubunda parsiyel mol ve kontrol grubuna göre
trofoblastlarda istatistiksel olarak anlamlı daha zayıf LIF immünoreaktivitesi
mevcuttur.
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Şekil 4.27 Trofoblastlardaki LIF İmmünoreaktivitesi Oranları

4.2.3. IGF-1 ile İlişkili Bulgular
4.2.3.1. İmmünohistokimyasal Bulgular
Tüm gruplarda endometriyum bez epiteli ve stromal hücreleri, damar endotel
hücreleri, desidual hücreler, villöz ve ekstravillöz trofoblastlar ve mezenkimal bağ
doku hücreleri IGF-1 immünoreaktifliği açısından değerlendirilmiştir.
4.2.3.1.1. IGF-1 Kontrol Grubu
Kontrol grubu endometriyum bez epitel hücrelerinde ve damar endotel ve kas
hücrelerinde sitoplazmik olarak birbirine yakın derecede immünoreaktivite izlendi
(Şekil 4.28A ve 4.28B).
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Şekil 4.28: IGF-1 Kontrol Grubu; A- İmmünoreaktivite gösteren endometriyum bez
epitel

hücreleri

(sarı

yıldız),

B-

desidualize

endometriyum

dokusunda

immünoreaktivite gösteren damar endotel ve kas hücreleri (kırmızı yıldızlar) (A ve
B- İndirekt immünoperoksidaz- hematoksilen X 200).

Kontrol grubu endometriyumunda stromal hücrelerde, desidual hücrelerde ve
ekstravillöz trofoblastlarda sitoplazmik immünoreaktivite görüldü. Stromal hücreler
ve ekstravillöz trofoblastlardaki immünoreaktivitenin desidual hücrelerdekine göre
daha güçlü ancak bez epitel hücreleri ve damar kas hücrelerine göre daha zayıf
olduğu izlendi. Lenfositlerde immünoreaktivite görülmedi (Şekil 4.29).
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Şekil 4.29: IGF-1 Kontrol Grubu; desidualize endometriyum dokusu içinde
immünoreaktivite veren endotel ve kas hücreleri (kırmızı yıldız), desidual hücreler
(siyah oklar), sarı oklar: lenfositler (İndirekt immünoperoksidaz- hematoksilen X
200).

Kontrol grubu koryon villuslarında sitotrofoblastlar, sinsityotrofoblastlar ve
mezenkimal bağ doku hücrelerinin sitoplazmik olarak immünoreaktif olduğu izlendi
(Şekil 4.30).
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Şekil

4.30:

IGF-1

immünoperoksidaz-

Kontrol

hematoksilen

Grubu;
X

Koryon

200,

B-

Villusları,
İndirekt

(A-

İndirekt

immünoperoksidaz-

hematoksilen X 400).

4.2.3.1.2. IGF- 1 Parsiyel Mol Grubu
Parsiyel mol grubundan alınan örnekler incelendiğinde endometriyum bez
epitel hücrelerinin kontrol grubu bez epitel hücrelerine yakın derecede ve
sitoplazmik olarak immünoreaktif olduğu görüldü. Lenfositlerde immünoreaktivite
görülmedi. Parsiyel mol grubu endometriyumunda stromal hücreler, desidual
hücreler, ekstravillöz trofoblastlar ve endotel hücrelerinin sitoplazmik olarak
immünoreaktif olduğu görüldü. Kontrol grubunda olduğu gibi en güçlü reaktivite
ekstravillöz trofoblastlarda görüldü, ancak bu reaktivite kontrol grubundan daha
güçlüydü. Parsiyel mol grubunda kontrol grubundan farklı olarak endometriyum
arteriyollerinin kas hücrelerinde immünoreaktivite izlenmedi (Şekil 4.31).
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Şekil 4.31: IGF-1 Parsiyel Mol Grubu; desidualize endometriyum dokusu içinde
immünoreaktivite veren endotel hücreleri (kırmızı ok), desidual hücreler (siyah uzun
oklar), ekstravillöz trofoblastlar (siyah kısa oklar), immünoreaktivite göstermeyen
lenfositler (sarı oklar) (İndirekt immünoperoksidaz- hematoksilen X 200).

Parsiyel mol grubuna ait örneklerdeki villusların trofoblastlarında kontrol
grubuna göre daha zayıf immünoreaktivite olduğu ve kontrol grubundan farklı olarak
mezenkimal bağ doku hücrelerinde immünoreaktivite olmadığı görüldü (Şekil 4.32A
ve 4.32B).
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Şekil 4.32: IGF Parsiyel Mol Grubu; Koryon Villusları, A: koryon villusu küçük
büyütme, B: koryon villusu büyük büyütmesi, kırmızı oklar: zayıf immünoreaktivite
veren trofoblastlar, siyah oklar: imünoreaktivite göstermeyen mezenkimal hücreler
(A-

İndirekt

immünoperoksidaz-

hematoksilen

X

200,

B-

İndirekt

immünoperoksidaz- hematoksilen X 400).

4.2.3.1.3. IGF- 1 Komplet Mol Grubu
Komplet mol grubundan alınan örnekler incelendiğinde endometriyum bez
epitel hücrelerinin kontrol grubu ve parsiyel mol grubu bez epitel hücrelerine göre
daha

zayıf

immünoreaktivite

gösterdiği

izlendi.

Komplet

mol

grubu

endometriyumunda stromal hücreler, desidual hücreler ve ekstravillöz trofoblastların
sitoplazmik olarak immünoreaktif olduğu görüldü. Kontrol grubunda olduğu gibi bu
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hücrelerdeki immünoreaktivite parsiyel mol grubuna göre zayıftı. Lenfositlerde
immünoreaktivite görülmedi (Şekil 4.33).

Şekil 4.33: IGF-1 Komplet Mol Grubu; desidualize endometriyum dokusu içinde
immünoreaktivite veren bez epitel hücreleri (kırmızı ok) ve desidual hücreler (siyah
oklar),

sarı

yıldızlar:

hematoksilen X 200).

endometriyum

bezleri

(İndirekt

immünoperoksidaz-
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Komplet mol grubunda kontrol grubu ile aynı ancak parsiyel mol grubundan
farklı olarak endometriyum arteriyollerinin kas hücrelerinde immünoreaktivite
izlendi (Şekil 4.34).

Şekil 4.34: IGF-1 Komplet Mol Grubu; desidualize endometriyum dokusu içinde
immünoreaktivite gösteren ekstravillöz trofoblastlar (kırmızı ok), desidual hücreler
(siyah oklar) ve damar kas hücreleri (kırmızı yıldızlar), immünoreaktivite vermeyen
lenfositler (sarı oklar) (İndirekt immünoperoksidaz- hematoksilen X 400).

Komplet mol grubuna ait örneklerdeki villuslarda trofoblastların kontrol
grubuna göre daha zayıf immünoreaktivite verdiği ve kontrol grubundan farklı olarak
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parsiyel

mol

grubunda

olduğu

gibi

mezenkimal

bağ

doku

hücrelerinde

immünoreaktivite olmadığı izlendi (Şekil4.35).

Şekil 4.35: IGF Komplet Mol Grubu; koryon villusu, kırmızı oklar: zayıf
immünoreaktivite veren trofoblastlar, siyah oklar: immünoreaktivite göstermeyen
mezenkimal hücreler, yıldız: ödemli villus mezenkimi ( İndirekt immünoperoksidazhematoksilen X 200).
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4.2.3.2. IGF-1 Istatistiksel Bulgular
Kontrol, parsiyel mol ve komplet mol gruplarında endometriyum stromal ve
bez epitel hücreleri, damar endoteli, desidual hücreler, lenfositler ve trofoblastlar
IGF-1 immünoreaktivitesi açısından karşılaştırılmıştır (Tablo 4.2.9.).
Bez epitelindeki IGF-1 immünreaktivitesi karşılaştırıldığında gruplar arasında
istatiksel açıdan önemli fark olduğu görülmüştür (p=0.020).

Bez Epiteli
Hasta Grupları

Kontrol

PM

derece

Yüksek

derece

Toplam

Boyanma

Az

Orta

yok

boyanma

boyanma

boyanma

Sayı

0

0

7

1

8

Grup İçerisindeki %

%0.0

0.0%

%87.5

%12.5

%100.0

Sayı

2

0

4

0

6

Grup İçerisindeki %

%33.3

0.0%

%66.7

%0.0

%100.0

Sayı

0

3

0

0

3

Grup İçerisindeki %

%0.0

100.0%

%0.0

%0.0

%100.0

Sayı

2

3

11

1

17

Grup İçerisindeki %

%11.8

17.6%

%64.7

%5.9

%100.0

KM

Toplam

Tablo 4.2.9.
Karşılaştırması

Bez

Epitelindeki

IGF-1

İmmünoreaktivitesinin

Gruplarda

Gruplar ikili karşılaştırıldığında komplet mol (p<0.001) ve parsiyel mol
(p=0.019)

grubunun

kontrol

grubuna

gore

anlamlı

immünoreaktivite gösterdiği saptanmıştır (Şekil 4.36).

şekilde

daha

zayıf
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Bez epitelindeki IGF-1 immünoreaktivitesi kontrol grubuna göre
komplet ve parsiyel mol gruplarında anlamlı derecede daha zayıftır.

Şekil 4.36: Bez Epitelinde IGF-1 İmmünoreaktivitesinin Gruplardaki Dağılımı

Kontrol, parsiyel ve komplet mol gruplarında desidual hücrelerdeki IGF-1
immünoreaktivitesi Tablo 4.2.10.’ da verilmiştir.

Desidual hücrelerde IGF-1

immünreaktivitesinde gruplar arası istatiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır
(p=0.186).
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Desidual Hücre
Boyanma
Hasta Grupları
Kontrol

PM

Az boyanma

yok

Orta

derece Toplam

boyanma

Sayı

0

8

0

8

Grup İçerisindeki %

%0.0

%100.0

%0.0

%100.0

Sayı

2

0

5

7

Grup İçerisindeki %

%28.6

%0.0

%71.4

%100.0

Sayı

0

5

0

5

Grup İçerisindeki %

%0.0

%100.0

%0.0

%100.0

Sayı

2

13

5

20

Grup İçerisindeki %

%10.0

%65.0

%25.0

%100.0

KM

Toplam

Tablo 4.2.10. Grupların Desidual Hücrelerdeki IGF-1 İmmünoreaktivitesi Açısından
Karşılaştırılması

Ekstravillöz trofoblastlardaki IGF-1 immünreaktivitesi dağılımı Tablo
4.2.11.’de verilmiştir. Gruplar arasında IGF-1 immünreaktivitesi açısından istatiksel
olarak anlamlı fark bulunmamıştır (p=0.186).
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Ekstravillöz Trofoblastlar
Hasta Grupları

Boyanma yok

Az boyanma

Yüksek

derece Toplam

boyanma

Kontrol

PM

Sayı

0

8

0

8

Grup İçerisindeki %

%0.0

%100.0

%0.0

%100.0

Sayı

2

0

5

7

Grup İçerisindeki %

%28.6

%0.0

%71.4

%100.0

Sayı

0

5

0

5

Grup İçerisindeki %

%0.0

%100.0

%0.0

%100.0

Sayı

2

13

5

20

Grup İçerisindeki %

%10.0

%65.0

%25.0

%100.0

KM

Total

Tablo 4.2.11. Ekstravillöz Trofoblastlarda IGF-1 İmmünoreaktivitesi
Stromal hücrelerdeki IGF-1 immünoreaktivitesi karşılaştırıldığında parsiyel
veya komplet mol grupları arasında istatiksel açıdan anlamlı fark saptanmamıştır
(p=0.375) (Tablo 4.2.12).
Stromal Hücre
Hasta Grupları

PM

Toplam

Boyanma yok

Az boyanma

Orta derece boyanma

Sayı

2

1

4

7

Grup İçerisindeki %

%28.6

%14.3

%57.1

%100.0

Sayı

0

5

0

5

Grup İçerisindeki %

%0.0

%100.0

%0.0

%100.0

Sayı

2

6

4

12

Grup İçerisindeki %

%16.7

%50.0

%33.3

%100.0

KM

Toplam

Tablo 4.2.12. Stromal hücrelerdeki IGF-1 İmmünoreaktivitesinin Gruplarda
Dağılımı
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Endotel

hücrelerindeki

IGF-1

immünoreaktivitesi

Tablo

4.2.13.’de

verilmiştir. Endotel hücrelerindeki IGF-1 immünoreaktivitesi karşılaştırıldığında
parsiyel ve komplet mol grupları arasında istatiksel açıdan anlamlı fark
saptanmamıştır (p=0.428).

Endotel Hücresi
Hasta Grupları

Boyanma yok

Az boyanma

Orta

derece Toplam

boyanma

PM

Sayı

2

2

3

7

Grup İçerisindeki %

%28.6

%28.6

%42.9

%100.0

Sayı

1

4

0

5

Grup İçerisindeki %

%20.0

%80.0

%0.0

%100.0

Sayı

3

6

3

12

Grup İçerisindeki %

%25.0

%50.0

%25.0

%100.0

KM

Toplam

Tablo 4.2.13. Endotel Hücrelerinde IGF-1 İmmünoreaktivitesi Açısından Grupların
Karşılaştırılması

Lenfositlerdeki IGF-1 immünreaktivitesi karşılaştırıldığında parsiyel mol ve
komplet mol grupları arasında fark bulunmamıştır. Her iki grupta da lenfositlerde
IGF-1 immünreaktivitesi saptanmamıştır.

Villöz trofoblastlardaki IGF-1 immünoreaktivite dağılımı Tablo 4.2.14.’ de
verilmiştir. Gruplar arasında IGF-1 immünoreaktivitesi açısından istatiksel olarak
anlamlı fark bulunmuştur (p<0.001).
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Trofoblast
Az boyanma
Hasta Grupları

Kontrol

PM

Toplam
Orta

derece Yüksek derece

boyanma

boyanma

Sayı

0

0

7

7

Grup İçerisindeki %

%0.0

%0.0

%100.0

%100.0

Sayı

2

5

0

7

Grup İçerisindeki %

%28.6

%71.4

%0.0

%100.0

Sayı

6

1

0

7

Grup İçerisindeki %

%85.7

%14.3

%0.0

%100.0

Sayı

8

6

7

21

Grup İçerisindeki %

%38.1

%28.6

%33.3

%100.0

KM

Toplam

Tablo 4.2.14. Villöz Trofoblastlarda IGF-1 İmmünoreaktivitesi Açısından Grupların
Karşılaştırılması

Gruplar ikili olarak karşılaştırıldığında komplet mol grubu ile kontrol grubu
arasında anlamlı fark olduğu görülmüştür (p=0,023). Komplet mol grubunda villöz
trofoblastlar kontrol grubuna gore anlamlı olarak daha zayıf immünreaktivite
göstermektedir (Şekil 4.37).
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Şekil 4.37: Gruplarda Villöz Trofoblastlarda IGF-1 İmmünoreaktivitesinin
Karşılaştırılması

4.2.4

Beclin- 1 ile İlişkili Bulgular

4.2.4.1. İmmünohistokimyasal Bulgular
Tüm gruplarda endometriyum ve koryonik villuslarda bulunan hücreler
beclin-1 immünoreaktivitesi açısından incelenmiştir.
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4.2.4.1.1. Beclin- 1 Kontrol Grubu
Kontrol grubundan alınan örnekler incelendiğinde bez epitel hücrelerinin
desidual hücreler ve ekstravillöz trofoblastlara göre daha güçlü immünoreaktive
verdiği görüldü. Kontrol grubu endometriyum stromal hücrelerinde, desidual
hücrelerde,

ekstravillöz

immünoreaktivite

trofoblastlarda

izlendi.

Desidual

ve

lenfositlerde

hücrelerdeki

sitoplazmik

immünoreaktifliğin

olarak
diğer

hücrelerdekine göre daha zayıf olduğu ve perinükleer alanda daha belirgin
reaktivitenin olduğu görüldü (Şekil 4.38 ve 4.39).

Şekil 4.38: Beclin- 1 Kontrol Grubu; kırmızı yıldızlar: immünoreaktivite veren
endometriyum bezleri, kırmızı oklar: desidual hücreler (İndirekt immünoperoksidazhematoksilen X 200)
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Şekil 4.39: Beclin- 1 Kontrol Grubu; desidualize endometriyum dokusunda
immünoreaktif desidual hücreler (özellikle perinükleer alanda dikkati çeken
yoğunlaşma) (kırmızı oklar), stromal hücreler (sarı oklar) ve lenfositler (siyah kısa
oklar) (İndirekt immünoperoksidaz- hematoksilen X 200)

Kontrol grubu koryon villus trofoblastlarında bez epitel hücrelerine ve
desidual hücrelerine oranla daha zayıf immünoreaktivite izlendi. Sitotrofoblastların
bazalinde apikaline göre, sinsityotrofoblastların apikalinde bazaline göre daha güçlü
sitoplazmik immünoreaktivite saptandı. Mezenkimal bağ doku hücrelerinde
immünoreaktivite görüldü (Şekil 4.40A ve 4.40B).
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Şekil 4.40: Beclin-1 Kontrol Grubu; A- Koryon villusları (siyah yıldızlar), B- Bazali
apikalinden daha güçlü immünoreaktif olan sitotrofoblastlar (kırmızı oklar), apikali
bazalinden daha güçlü olan immünoreaktif sinsityotrofoblastlar (siyah oklar)
immünoreaktif mezenkimal bağ doku hücreleri (sarı oklar) (A- İndirekt
immünoperoksidaz-

hematoksilen

X

50,

B-

İndirekt

immünoperoksidaz-

hematoksilen X 200).

4.2.4.1.2. Beclin- 1 Parsiyel Mol Grubu
Parsiyel mol grubuna ait örnekler incelendiğinde endometriyum bez epitel
hücrelerinde immünoreaktivitenin kontrol grubundan daha zayıf olduğu görüldü.
Parsiyel mol grubu endometriyumunda stromal hücrelerde, desidual hücrelerde ve
ekstravillöz trofoblastlarda kontrol grubuna göre daha zayıf derecede sitoplazmik
olarak immünoreaktiflik izlendi. Yine kontrol grubundan farklı olarak lenfositlerde
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immünoreaktivite

izlenmedi.

Damar

endotel

hücrelerinde

immünoreaktivite

izlenirken, damar etrafındaki kas hücrelerinde immünoreaktivite izlenmedi (Şekil
4.41).

Şekil

4.41:

Parsiyel

Mol

Grubu;

desidualize

endometriyum

dokusunda

immünoreaktif olarak izlenen desidual hücreler (siyah oklar), ekstravillöz trofoblast
(siyah kısa oklar), immünoreaktif olmayan lenfositler (sarı oklar) ile immünoreaktif
olan

damar

(kırmızı

yıldız)

endotel

hücreleri

(kırmızı

oklar)

(İndirekt

immünoperoksidaz- hematoksilen X 400).

Parsiyel mol grubu villuslarında kontrol grubu villuslarından daha fazla
immünoreaktivite

izlendi,

kontrol

grubundan

farklı

olarak

trofoblast

sitoplazmalarının heryerinde eşit derecede immünoreaktivite mevcuttu. Mezenkimal
bağ doku hücrelerinde de sitoplazmik olarak immünoreaktiflik görüldü (Şekil 4.42).
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Şekil 4.42: Parsiyel Mol Grubu; koryon villusunda immünoreaktivite izlenen
trofoblastlar ve mezenkimal bağ doku hücreleri (İndirekt immünoperoksidazhematoksilen X 200).

4.2.4.1.3. Beclin- 1 Komplet Mol Grubu
Komplet mol grubuna ait örnekler incelendiğinde endometriyum bez epitel
hücrelerinde immünoreaktivitenin parsiyel mol grubunda olduğu gibi kontrol
grubundan daha zayıf olduğu görüldü. Komplet mol grubu endometriyumunda
stromal hücrelerde, desidual hücrelerde ve ekstravillöz trofoblastlarda kontrol
grubuna göre daha zayıf derecede sitoplazmik olarak immünoreaktiflik izlendi. Yine
kontrol grubundan farklı olarak lenfositlerde immünoreaktivite izlenmedi (Şekil
4.43A ve 4.43B).
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Şekil 4.43A: Parsiyel Mol Grubu; desidualize endometriyum dokusu; sarı yıldız:
endometriyum bezi, kırmızı yıldızlar: damarlar (İndirekt immünoperoksidazhematoksilen X 200).

Damar endotel hücrelerinde immünoreaktivite izlenirken, damar etrafındaki
kas hücrelerinde immünoreaktivite izlenmedi (Şekil 4.43A)
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Şekil 4.43B: Komplet Mol Grubu; desidualize endometriyum dokusunda
immünoreaktif olarak izlenen desidual hücreler (siyah oklar), ekstravillöz
trofoblastlar (siyah kısa oklar), immünoreaktif olmayan lenfositler (sarı oklar) ve
immünoreaktif

olan

damar

endotel

hücreleri

(kırmızı

yıldız)

(İndirekt

immünoperoksidaz- hematoksilen X 200).

Komplet mol grubu villuslarında parsiyel mol grubu villuslarından farklı olarak
kontrol grubuna benzer şekilde zayıf derecede immünoreaktivite izlendi, kontrol
grubundan

farklı

olarak

immünoreaktivite

trofoblastların

sitoplazmalarının

heryerinde eşit derecedeydi. Mezenkimal bağ doku hücrelerinde de sitoplazmik
olarak immünoreaktiflik görüldü (Şekil 4.44).
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Şekil 4.44: Parsiyel Mol Grubu; koryon villusunda immünoreaktivite izlenen
trofoblastlar (kırmızı oklar) ve mezenkimal bağ doku hücreleri (siyah oklar) (İndirekt
immünoperoksidaz- hematoksilen X 400).

4.2.4.2. Beclin-1 İstatistiksel Bulgular
Kontrol, parsiyel mol ve komplet mol gruplarında endometriyum stromal
hücreleri ve bez epitel hücreleri, damar endotel hücreleri, desidual hücreler ve
trofoblastlar beclin-1 immünoreaktivitesi açısından karşılaştırılmıştır.
Gruplarda bez epitel hücrelerindeki beclin-1 immünoreaktivitesi Tablo
4.2.15. ’de verilmiştir. Gruplar bez epitel hücrelerindeki beclin-1 immünoreaktivitesi
açısından karşılaştırıldığında gruplar arasında istatiksel açıdan anlamlı fark
saptanmıştır (p=0,001).
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Bez Epiteli
Hasta Grupları

Kontrol

PM

Az boyanma

Orta

derece Yüksek

boyanma

boyanma

derece Toplam

Sayı

0

2

6

8

Grup İçerisindeki %

%0.0

%25.0

%75.0

%100.0

Sayı

4

2

0

6

Grup İçerisindeki %

%66.7

%33.3

%0.0

%100.0

Sayı

4

0

0

4

Grup İçerisindeki %

%100.0

%0.0

%0.0

%100.0

Sayı

8

4

6

18

Grup İçerisindeki %

%44.4

%22.2

%33.3

%100.0

KM

Toplam

Tablo 4.2.15. Bez Epitelinde Beclin-1 İmmünoreaktivitesi Açısından Grupların
Karşılaştırılması

Gruplar ikili olarak incelendiğinde kontrol grubu ile komplet mol (p=0.004)
ve parsiyel mol (p=0.012) grupları arasında bez epitel hücrelerindeki beclin-1
immunoreaktivitesi açısından anlamlı fark olduğu saptanmıştır (Şekil 4.45). Parsiyel
ve komplet mol grubunda bez epitelinde beclin-1 immünoreaktivitesi kontrol
grubuna göre anlamlı olarak daha zayıftır.
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Şekil 4.45: Gruplarda Bez epitelinde Beclin-1 İmmünoreaktivite Şiddetleri

Gruplarda desidua hücrelerindeki beclin-1 immünoreaktivitesi Tablo 4.2.16.
’da verilmiştir. Gruplar desidua hücrelerindeki beclin-1 immünoreaktivitesi açısından
karşılaştırıldığında gruplar arasında istatiksel açıdan anlamlı fark saptanmıştır
(p<0.001).
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Desidual Hucre
Hasta Grupları

Kontrol

PM

derece Yüksek

derece Toplam

Az

Orta

boyanma

boyanma

boyanma

Sayı

0

5

3

8

Grup İçerisindeki %

%0.0

%62.5

%37.5

%100.0

Sayı

7

0

0

7

Grup İçerisindeki %

%100.0

%0.0

%0.0

%100.0

Sayı

5

0

0

5

Grup İçerisindeki %

%100.0

%0.0

%0.0

%100.0

Sayı

12

5

3

20

Grup İçerisindeki %

%60.0

%25.0

%15.0

%100.0

KM

Toplam

Tablo 4.2.16. Gruplarda Desidual Hücrelerde Beclin-1 İmmünoreaktivitesinin
Karşılaştırılması

Gruplar ikili olarak incelendiğinde kontrol grubu ile komplet mol (p=0.001)
ve parsiyel mol (p=0.002) grupları arasında desidua hücrelerindeki beclin-1
immunoreaktivitesi açısından anlamlı fark olduğu saptanmıştır (Şekil 4.46). Parsiyel
ve komplet mol grubunda desidua hücrelerinde beclin-1 immünoreaktivitesi
kontrol grubuna göre anlamlı olarak daha zayıftır.
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Şekil 4.46: Desidual Hücrelerde Beclin-1 İmmünoreaktivitesi Dağılımı

Gruplarda ekstravillöz trofoblastlardaki beclin-1 immünoreaktivitesi Tablo
4.2.17.’de verilmiştir. Gruplar ekstravillöz trofoblast hücrelerindeki beclin-1
immünoreaktivitesi açısından karşılaştırıldığında gruplar arasında istatiksel açıdan
anlamlı fark saptanmıştır (p=0.044).
Gruplar ikili olarak karşılaştırıldığıda gruplar arasında istatiksel açıdan
anlamlı fark saptanamamıştır. İstatiksel olarak anlamlı olmamasına karşın en belirgin
fark kontrol grubu ile parsiyel mol grubu arasındadır (p=0.071). Parsiyel mol
grubundaki ekstravillöz trofoblast beclin-1 immünoreaktivitesi kontrol grubuna göre
daha kuvvetlidir fakat farklılık istatiksel anlam bulmamıştır.
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Ekstravillöz Trofoblast
Hasta Grupları

Kontrol

PM

Total

Az boyanma

Orta derece boyanma

Sayı

8

0

8

Grup İçerisindeki %

%100.0

%0.0

%100.0

Sayı

4

3

7

Grup İçerisindeki %

%57.1

%42.9

%100.0

Sayı

5

0

5

Grup İçerisindeki %

%100.0

%0.0

%100.0

Sayı

17

3

20

Grup İçerisindeki %

%85.0

%15.0

%100.0

KM

Total

Tablo 4.2.17. Ekstravillöz Trofoblastlarda Beclin-1 İmmünoreaktivitesi Dağılımı

Hem parsiyel mol hem de komplet mol grubundaki tüm örneklerde stromal
hücrelerde zayıf beclin-1 immünoreaktivitesi saptanmıştır (p=1.00) (Tablo 4.2.18.).
Stromal Hücre
Hasta Grupları

PM

Az boyanma

Toplam

Sayı

7

7

Grup İçerisindeki %

%100.0

%100.0

Sayı

5

5

Grup İçerisindeki %

%100.0

%100.0

Sayı

12

12

Grup İçerisindeki %

%100.0

%100.0

KM

Toplam

Tablo 4.2.18. Stromal Hücrelerde Beclin-1 İmmünoreaktivitesi Dağılımı
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Hem parsiyel mol hem de komplet mol grubundaki tüm örneklerde endotel
hücrelerinde beclin-1 immünoreaktivitesi saptanmamıştır (p=1.00)(Tablo 4.2.19.).
Endotel
Hasta Grupları

KM

Toplam

Boyanma yok

Sayı

7

7

Grup İçerisindeki %

%100.0

%100.0

Sayı

5

5

Grup İçerisindeki %

%100.0

%100.0

Sayı

12

12

Grup İçerisindeki %

%100.0

%100.0

PM

Toplam

Tablo 4.2.19. Endotel Hücrelerinde Beclin-1 İmmünoreaktivitesi Dağılımı

Hem parsiyel mol hem de komplet mol grubundaki tüm örneklerde
lenfositlerde beclin-1 immünoreaktivitesi saptanmamıştır (p=1.00) (Tablo 4.2.20.).
Lenfosit
Hasta Grupları

PM

Toplam

Boyanma yok

Sayı

7

7

Grup İçerisindeki %

%100.0

%100.0

Sayı

5

5

Grup İçerisindeki %

%100.0

%100.0

Sayı

12

12

Grup İçerisindeki %

%100.0

%100.0

KM

Toplam

Tablo 4.2.20. Gruplarda Lenfositlerde Beclin-1 İmmünoreaktivitesi Dağılımı
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Gruplarda villöz trofoblastlardaki beclin-1 immünoreaktivitesi Tablo 4.2.21’
de verilmiştir. Gruplar trofoblastlardaki beclin-1 immünoreaktivitesi açısından
karşılaştırıldığında gruplar arasında istatiksel açıdan anlamlı fark saptanmıştır
(p<0.001) .

Trofoblast
Hasta Grupları

Kontrol

PM

Az boyanma

Orta

derece Yüksek

boyanma

boyanma

derece
Toplam

Sayı

0

0

7

7

Grup İçerisindeki %

%0.0

%0.0

%100.0

%100.0

Sayı

0

3

4

7

Grup İçerisindeki %

%0.0

%42.9

%57.1

%100.0

Sayı

7

0

0

7

Grup İçerisindeki %

%100.0

%0.0

%0.0

%100.0

Sayı

7

3

11

21

Grup İçerisindeki %

%33.3

%14.3

%52.4

%100.0

KM

Toplam

Tablo 4.2.21. Villöz Trofoblastlarda Beclin-1 İmmünoreakivitesi Dağılımı

Gruplar ikili olarak incelendiğinde komplet mol grubu ile kontrol grubu
(p<0.001) ve parsiyel mol (p=0.008) grupları arasında trofoblastlardaki beclin-1
immunoreaktivitesi açısından anlamlı fark olduğu saptanmıştır (Şekil 4.47).
Komplet mol grubunda villöz trofoblastlardaki beclin-1 immünoreaktivitesi
kontrol ve parsiyel mol grubuna göre anlamlı olarak daha zayıftır.
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Şekil 4.47: Villöz Trofoblastlarda Beclin-1 İmmünoreaktivitesi Dağılımı

118

5.

TARTIŞMA

Plasenta ve fetüsün gelişimi fertilizasyon ile başlayan kompleks bir süreçtir.
Plasentanın gelişimi normal fetal büyüme ve gelişme ve sağlıklı bir gebeliğin devamı
için gereklidir. Başarılı bir plasentasyon uygun endometrial reseptivite ve maternal
desiduanın trofoblastlarca yeterli invazyonuna bağlıdır. Endometrial reseptivitenin
oluşması ve endometrium

desidualizasyonu, implantasyon, trofoblastik dokunun

proliferasyonu ve invazyonu maternal ve fetal dokulardan salınan sitokinler ve
büyüme faktörleri ile düzenlenmektedir (3).
Molar gebelikler anormal bir fertilizasyon sonucu oluşan ve aşırı trofoblast
proliferasyonu ile karakterize anormal gebeliklerdir. Molar gebeliklerde oluşan
trofoblastlar lokal invazyon ve metastaz eğilimi göstermektedir (2).
Bu çalışmada birinci trimester normal gebelikler ile parsiyel ve komplet
molar gebeliklerdeki

histopatolojik özellikler incelenmiş

ayrıca

trofoblast-

endometrium etkileşimi üzerinde etkili olduğu düşünülen (5,7) fakat molar gebelik
patofizyolojisindeki etkileri henüz net olarak ortaya konamamış sitokinler olan LIF
ve IGF-1’ in molar gebeliklerde normal gebeliklere göre ekspresyon farklılıkları
araştırılmıştır. Çalışmamızdaki bir diğer amaç ise molar gebeliklerdeki aşırı
trofoblast büyümesinde otofajinin rolünün ortaya konmasıdır. Bu sebeple normal ve
molar gebelik materyallerinde erken otofaji belirteci olan beclin-1 (12) düzeyi
saptanmış ve gruplar arasında karşılaştırılmıştır.

Normal ve Molar Gebeliklerde Histopatoloji
Gebelik endometriyumunun oluşumu açısından yapılan detaylı incelemelerde
her üç grupta da (kontrol, parsiyel mol ve komplet mol) gebelik endometriyumunun
oluştuğu ancak aralarında bazı farklar olduğu göze çarpmıştır. Her üç grupta da
endometriyumda desidualizasyona özgü değişikler görülmüş ancak komplet mol
grubu ve parsiyel mol grubunda endometriyal ödemin kontrol grubuna göre daha
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fazla olduğu izlenmiştir. Desidual ödem özellikle komplet mol grubunda çok
belirgindir. Artmış olan bu desidual ödemin endometrial reseptivitedeki bozukluğun
bir göstergesi olabileceği düşünülmüştür. Vasküler geçirgenlik artışı ve endometrial
ödem oluşumu implantasyon için uygun reseptivitenin oluşmasında gerekli
faktörlerdir. Fareler üzerinde yapılan bir çalışmada implantasyonun oluşabilmesi için
stromal ödemin gerekli olduğu ve ödem oluşumunun bozulması durumunda
implantasyonun gerçekleşmediği gösterilmiştir (30).

Bausero ve ark. (1998)

yaptıkları çalışmada desidua tarafından salınan vasküler endotelyal büyüme
faktörününün (VEGF) parakrin etki ederek endometriumda anjiogenezi ve
endometrial ödem için gerekli vasküler geçirgenliği kontrol ettiğini ortaya
koymuşlardır (226).

Bu bulgular ışığında endometrial reseptivite oluşumu için

stromal ödem gerekliliği ve bu ödem oluşumunun yine stroma tarafından salınan
VEGF ve diğer sitokinler aracılığıyla sağlandığı sonucuna ulaşabiliriz. Çalışmamızda
molar gebeliklerde saptanan artmış stromal ödemin de sitokin ve büyüme
faktörlerinin desiduadan salınımındaki bozukluğun ve endometrial reseptivitedeki
uygunsuzluğun bir göstergesi olduğu kanısındayız.
Koryonik villüsler incelendiğinde normal gebeliklerden oluşan kontrol grubu
ve parsiyel mol grubunda mezenkiminde fetal kan damarlarının görüldüğü tersiyer
koryonik villuslar izlenmiştir. Farklı olarak komplet mol grubunda villusların
stromasında fetal kan damarları saptanmamıştır. Bu durum, tamamen paternal orjinli
olan komplet mol dokusunun embriyo içermemesinden kaynaklanmaktadır (2).
Embriyo tarafından gönderilen sinyallerin maternal endometriumda reseptivitenin
oluşması, implantasyon ve implante olan embriyonun gelişmesi için uygun ortamın
oluşturulmasında etkili olduğu gösterilmiştir (121,123). Komplet molar gebeliklerde
embriyo olmaması sebebiyle embriyo-endometrium etkileşiminin gerçekleşemez. Bu
etkileşimin eksikliğinin de endometrial reseptivitede uygunsuzluk ve bozuk
implantasyona yol açması muhtemeldir.
Komplet mol grubu koryon villuslarının histopatolojik değerlendirmesinde
şekillerinin birbirinden farklı olduğu izlenmiştir. Bazı villusların etrafında gelişigüzel
yuvarlak

yapılar

oluşturacak

şekilde

sitotrofoblast

ve

sinsityotrofoblast

proliferasyonu olduğu görülmüştür. Özetle komplet mol grubundaki villüslerin
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disorganize, bozuk bir villüs yapısı gösterdiği saptanmıştır. Normal koryonik villüs
gelişimi sitotrofoblastların sinsityotrofoblastlara farklılaşmasına bağlıdır (134).
EGF, LIF, TGF-β1 gibi çeşitli sitokinlerin trofoblast farklılaşmasında rol aldığı
bilinmektedir

(134).

Komplet

mollerde

embriyo-endometrium

etkileşiminin

olmaması ve uygunsuz endometrial reseptivite sonucu sitokinlerin salınımındaki
bozukluğun anormal koryonik villüs gelişiminde rol oynayabileceği görüşündeyiz.
Desiduanın fonksiyonlarından biri de trofoblast invazyonunu kontrol altında
tutmaktır. Bu fonksiyon temel olarak maternal immün hücrelere ve bu hücreler
tarafından desiduaya salgılanan ürünlere bağlıdır (227, 228). Desiduadaki stromal
hücrelerin %30’unu lökositler oluşturur. Doğal öldürücü hücreler desiduada en
yüksek oranda bulunan lökosit çeşididir. T lenfositler ise desiduadaki lökositlerin
%10-20’sini oluştururlar (227).
Gruplar desiduadaki lenfosit sayıları açısından karşılaştırıldığında komplet
mol grubunda kontrol grubuna göre lenfosit sayısında anlamlı artış saptanmıştır.
Öyle ki lenfosit sayılarının ortalaması alındığında komplet mol grubundaki desidual
lnfosit sayısı kontrol grubu desidual lenfosit miktarınının iki katından fazladır.
İstatistiksel anlam kazanmasa da parsiyel mol grubundaki lenfosit sayısı da kontrol
grubuna göre yüksektir. Bu bulgular molar gebeliklerde desiduada artmış lökosit
infiltrasyonu olduğunu ortaya koymaktadır.
Komplet molde tüm kromozomlar paternal kaynaklıdır bu sebeple komplet
mol dokusu anne içinde intrauterin allograft oluşturmaktadır. Bu allograftın annenin
immün sistemini uyarması ve rejeksiyon oluşumunu başlatması muhtemeldir (229,
230). Bu maternal rejeksiyon cevabı da desiduada lökosit infiltrasyonuna yol
açmaktadır. Çalışmamızda komplet mol grubunda saptadığımız desidual lenfosit
sayısındaki artışın yabancı kabul edilen molar dokuya karşı oluşmuş immün cevabı
yansıttığı görüşündeyiz.

Literatürde molar gebeliklerde maternal immün yanıtı

değerlendiren çalışmalarda da benzer sonuçlar saptanmıştır. Hussein ve ark.
tarafından yapılan bir çalışmada molar gebeliklerde immün hücrelerin sayısal olarak
arttığı ve bu artmış hücrelerin desiduadaki immünolojik olayların bir göstergesi
olduğuna işaret edilmiştir (231). Bir başka çalışmada da komplet mol gebeliklerinde
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desiduada T lenfosit sayısında anlamlı artış olduğu ortaya konmuş ve bu artışın
paternal kaynaklı dokuya bir immün cevap olarak geliştiği öne sürülmüştür (227).

Plasentada LIF İmmünoreaktivitesi
Lösemi

inhibe

edici

faktörün

preimplantasyon

embriyo

gelişimi,

implantasyon ve plasentanın gelişimi ve farklılaşması da dahil reprodüksiyonun
çeşitli safhalarında önemli roller aldığı gösterilmiştir (128, 134,135). Çalışmamızda
plasentadaki tüm hücre tiplerinde LIF immünoreaktivitesi değerlendirilmiş ve
gruplar arasındaki farklılıklar ortaya konmuştur.
Sağlıklı birinci trimester gebeliklerinden oluşan kontrol grubunda glandüler
epitel ve desidual hücrelerde; kuvvetli LIF immünoreaktivitesi görülmüştür. Bu
bulgu desiduanın önemli miktarlarda LIF eksprese ettiğini göstermektedir. Fertil
kadınlardan elde edilen endometrial biyopsilerde LIF sekresyonunun mensturel
siklus boyunca mevcut olduğu fakat en yüksek seviyelerin orta-geç sekretuar faz ve
erken gebelik döneminde olduğu gösterilmiştir (121). Kojima ve ark. (1994) birinci
trimester gebelik desiduasında yüksek oranda LIF ekspresyonu olduğunu
göstermiştir (122).
Literatürde

molar

gebelik

endometriumunda

LIF

ekspresyonunu

değerlendiren bir çalışma bulunamamıştır. Çalışmamızda komplet mol ve parsiyel
mol gebeliklerinde desidual LIF immünoreaktivitesinin azaldığı görülmüştür. Bu
azalma kontrol mol grubunda istatistiksel anlam kazanmıştır. LIF’in trofoblast
proliferasyonu ve invazyonunu indüklediği bilinmektedir. Desiduanın görevi ise
trofoblast invazyonunu kontrol altında tutmaktır. Molar gebeliklerde desiduadan
azalmış LIF ekspresyonunun trofoblastlardaki aşırı invazyona karşı desidual bir
kontrol mekanizması olduğu düşünülmüştür.
Villöz trofoblastlarda LIF immünoreaktivitesi değerlendirildiğinde kontrol ve
parsiyel mol gruplarında kuvvetli immunoreaktivite saptanırken komplet mol
grubunda

ise

zayıf

immünoreaktivite

hatta

immünoreaktivite

göstermeyen

sitotrofoblastlar izlenmiştir. Komplet mollerde normal gebelikler ve parsiyel mollerin

122

aksine villüslerde fetal doku yoktur. Daha önce bahsedildiği gibi embriyo ile
endometrium ve trofoblastlar arasında bir iletişim mevcuttur. Bu iletişime aracılık
eden sitokinlerden biri de LIF’tir. Sharkey ve ark. yaptıkları çalışmada villüslerdeki
fetal endotelde LIF reseptörü saptamış ve fetal damarların LIF için hedef doku
olduğu sonucuna varmıştır (134). Komplet mollerde embriyonun olmaması bu
iletişimi bozmuştur. Villiz trofoblastlarda bulunan zayıf LIF immünoreaktivitesinin
bu etkileşimdeki bozulmanın bir sonucu olduğu görüşündeyiz.
Koryonik

villus

gelişiminin

sitotrofoblastların

sinsityotrofoblastlara

farklılaşmasına bağlı olduğu düşünülmektedir. Sawai ve ark. birinci trimester
plasentalarından elde ettikleri sitotrofoblastları değişik konsantrasyonlarda LIF
içeren kültür ortamlarında saklamışlar ve LIF’ in doz bağımlı bir şekilde
sitotrofoblastların sinsityotrofoblastlara dönüşümünü artırdığını bulmuşlardır (134).
Komplet mol grubunda villöz trofoblastlarda azalmış olan LIF ekspresyonu
sitotrofoblastların sinsityotrofoblastlara dönüşümünün azalmasına ve anormal villüs
yapıların oluşumuna katkıda bulunuyor olabilir.
Komplet molde hidropik, ödemli anormal villüs yapıları mevcuttur. Farelerde
yapılan bir çalışma LIF reseptörü mutant plasentaların ödemli, geniş sıvı dolu alanlar
içerdiği ve trofoblast organizasyonunda bozulma olduğu göstermiştir (232). Komplet
mol grubuna ait örneklerin mikroskopik incelemesinde organize bir villüs yapısı
yerine villusların etrafında gelişigüzel yuvarlak yapılar oluşturan sitotrofoblast ve
sinsityotrofoblastlar olduğu görülmüştür. Bu bulgular koryonik villüslerde azalmış
LIF sekresyonunun komplet mollerde görülen ödemli, hidropik ve disorganize villüs
yapısının oluşumda rol oynadığını düşündürmüştür.
Trofoblastlarda LIF immünoreaktivitesi ile ilişkili literatürde çelişkili bilgiler
mevcuttur. Şimdiye kadar yapılan çalışmaların çoğunda trofoblastlarda LIF
ekspresyonu saptanmazken diğer çalışmalarda ise trofoblastlarda LIF mevcudiyeti
gösterilmiştir

(125,134).

Çalışmamızda ekstravillöz trofoblastlardaki LIF

immünoreaktivitesi değerlendirildiğinde normal gebelik plasentalarında zayıf
immünoreaktivite hatta immunoreaktivite göstermeyen EVT’lar görülmüş, parsiyel
mol grubu EVT da ise kuvvetli immünoreaktivite saptanmıştır. En kuvvetli
immunoreaktivite komplet mol grubundaki EVT’larda mevcuttur.
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Ekstravillöz trofoblastlar maternal desiduanın invazyonundan sorumlu olan
hücrelerdir. Komplet molde daha belirgin olmak üzere molar gebeliklerde kontrolsüz
trofoblast proliferasyonu ve lokal invazyon eğilimi mevcuttur (2). LIF’in ekstravillöz
trofoblastlarda çevre hücrelere adezyonu ve invazyonu induklediği çeşitli
çalışmalarda ortaya konmuştur (232, 234). Literatürde molar gebeliklerde LIF
etkisini araştıran bir çalışma bulunmamaktadır fakat çoğunlukla molar gebelik
sonrası oluşan bir GTN olan koryokarsinomda LIF’in proliferasyonu ve invazyonu
artırdığı saptanmıştır (9). Çalışmamızda parsiyel ve komplet mol grubu ekstravillöz
trofoblastlarında saptanan kuvvetli LIF immünoreaktivitesi, koryokarsinomda olduğu
gibi molar gebeliklerdeki bu aşırı proliferasyona ve invazyon eğilimine de artmış LIF
seviyelerinin aracılık edebileceğini düşündürmüştür. Desiduadaki LIF ekspresyonu
düşükken EVT’daki LIF ekspresyonunun yüksek olması EVT’ların proliferasyonuna
yine EVT tarafından üretilen LIF’in aracılık ettiğini işaret etmektedir. Bir başka
deyişle EVT kendi proliferasyonunu yine kendi ürettiği LIF ile otokrin olarak
artırdığı kanısındayız.
Her üç grupta da maternal damar endotelinde zayıf LIF immünoreaktivitesi
gösterilmiştir. Damar kasında ise LIF immünoreaktivitesi saptanmamıştır. Spiral
arterlerin invazyonundan ve yeniden şekillendirilmesinden sorumlu trofoblastlara
endovaskuler trofoblastlar denir. Bu hücrelerin invazyonu çeşitli sitokinler ve
adezyon molekülleri tarafından regule edilir (235). Endotel hücrelerinde eksprese
edilen LIF endovasküler trofoblastların maternal damarlara invazyonunu kontrol
eden faktörlerden birisi olabilir. Literatürde bu ilişkiyi değerlendiren bir araştırma
bulunamamıştır.
Komplet mol grubuna ait kesitler incelenirken bir kesitte myometriyum
dokusu olduğu görülmüştür. Tüm gruplarda damar etrafındaki kas hücrelerinde
immünoreaktivite izlenmezken, myometriyumda bulunan kas hücrelerinde LIF
immünreaktivitesi olduğu saptanmıştır. Literatürde myometriumda LIF ekspresyonu
ile ilgili data bulunamamıştır. Damar düz kas hücreleri LIF eksprese etmezken
myometriumun LIF eksprese etmesi plasentasyon için gerekli fizyolojik bir olay mı
yoksa komplet molde aşırı trofoblast invazyonuna sebep olan patolojik sürecin bir
parçası mı olduğu ileri araştırma gerektirmektedir.
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Plasentada Beclin-1 İmmünoreaktivitesi
Otofaji proteinler, hasarlanmış sitoplazma parçaları, yaşlanmış organellerın
vakuoller içine alınarak lizozomlarla birleşmesi ve oluşan otofagolizozomlarla yıkım
işlemidir. Ayrıca tip 2 programlı hücre ölümü olarak da adlandırılır. Genellikle
nutrisyonel eksiklik ve intrasellüler stres sonrası aktive olur. Otofaji hücresel
farklılaşma ve hücre ölümü gibi çeşitli fizyolojik olaylarda vurgulanmıştır.
Literatürde az sayıda çalışma otofajinin plasenta fonksiyonundaki rolü
üzerine etkilerine odaklanmıştır. Molar gebeliklerde otofajik aktiviteyi değerlendiren
bir çalışma bulunamamıştır. Çalışmamızın bu açıdan katkı sağlayıcı olduğu
görüşündeyiz.
Normal ilk trimester inceleyen bir çalışmada otofaji belirteçleri olan beclin-1
ve LC3 villöz trofoblastlarda saptanmış ve otofajinin birinci trimester plasentasında
mevcut olduğu gösterilmiştir. Bu otofaji belirteçleri sinsityotrofoblastlara göre
sitotrofoblastlarda daha yüksek oranlarda saptanmıştır. Çalışma sadece villöz
trofoblastlardaki LC3 ve beclin-1 immunlokalizasyonunu değerlendirmiş fakat diğer
plasental hücrelerdeki beclin-1 mevcudiyetiyle ilgili bilgi vermemiştir. Literatürde
birinci

trimester

gebeliklerinde

otofajiyi

değerlendiren

başka

bir

çalışma

bulunamamıştır (148).
Sağlıklı birinci trimester gebeliklerinde endometriyum stromal hücrelerinde,
desidual hücrelerde, villöz ve ekstravillöz trofoblastlarda ve lenfositlerde sitoplazmik
olarak beclin-1 immünoreaktivitesi izlenmiştir. Bu bulgular trofoblastlar dahil
plasentadaki hemen her hücre çeşidinde otofajinin mevcut olduğunu ve bu hücrelerin
birbirlerinden farklı oranlarda otofajik aktiveye sahip olduğunu düşündürmüştür.
Villöz trofoblastlardaki beclin-1 immünoreaktivitesi gruplar arasında
karşılaştırıldığında komplet mol trofoblastlarındaki beclin-1 immünoreaktivitesi
kontrol ve parsiyel mol grubuna göre anlamlı olarak daha zayıftır. İstatistiksel anlam
taşımasa da parsiyel mol grubunda da kontrol grubuna göre azalmış villöz trofoblast
beclin-1 immünoreaktivitesi mevcuttur. Bu bulgular sağlıklı gebeliklerde birinci
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trimesterde trofoblastlarda otofajinin mevcut olduğunu ve molar gebeliklerde villöz
trofoblastlardaki otofajinin azaldığını göstermektedir. Molar gebeliklerde villöz
trofoblastlarda tespit edilen azalmış otofajik aktivitenin trofoblast sağkalımını
artırdığı ve komplet moldeki aşırı trofoblast popülasyonuna katkı sağladığı
düşünülmüştür.
Intrauterin gelişme kısıtlılığında otofajiyi araştıran bir çalışmada intrauterin
gelişme kısıtlılığı ile komplike gebelik plasentalarında trofoblast tabakasında artmış
beclin–1 formasyonu saptanmıştır (155). Yetersiz plasentasyonun mevcut olduğu
preeklampside de villöz trofoblastlarda otofajide artış olduğu ortaya konmuştur ve
otofajinin

preeklampsideki

yetersiz

plasentasyonun

patofizyolojisinde

rol

alabileceğine işaret edilmiştir (156). Yetersiz plasentasyonun patofizyolojisinde
otofaji artışı olduğunun gösterilmesi molar gebeliklerdeki aşırı trofoblast
proliferasyonunun patofizyolojisinde de otofajik aktivitenin azalmasının rol
alabileceğini düşündürmüştür.
Gruplar

bez

epitelindeki

beclin-1

immünoreaktivitesi

açısından

değerlendirildiğinde parsiyel ve komplet mol grubunda bez epitelinde beclin-1
immünoreaktivitesi kontrol grubuna göre anlamlı olarak daha zayıf olduğu
bulunmuştur. Bu bulgu parsiyel ve komplet mol gruplarında bez epitelinde otofajinin
daha az olduğunu işaret etmektedir.
Desidua hücrelerindeki

beclin-1 immunoreaktivitesi

gruplar arasında

karşılaştırıldığında parsiyel ve komplet mol grubunda desidua hücrelerindeki beclin1 immünoreaktivitesi kontrol grubuna göre anlamlı olarak daha zayıftır. Bu bulgu
parsiyel ve komplet mol gruplarında desidua hücrelerinde otofajinin daha az
olduğunu göstermektedir.
Komplet ve parsiyel mol gruplarında desiduanın iki komponenti olan
glanduler epitel ve desidual hücrelerde azalmış beclin-1 immünoreaktivitesinin
gösterilmesi molar gebeliklerde desiduada otofajinin azaldığını ve böylece
desiduanın trofoblast invazyonuna karşı bir rezistans gösterdiğini düşündürmüştür.
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Ekstravillöz

trofoblastlardaki

beclin-1

immunoreaktivitesi

değerlendirildiğinde kontrol ve komplet mol gruplarında zayıf immünoreaktivite
saptanırken parsiyel mol grubunda kuvvetli immünoreaktivite bulunmuştur fakat bu
istatiksel olarak anlamlı değildir. Literatürde ekstravillöz trofoblastlarda otofajinin
rolünü araştıran az sayıda çalışma mevcuttur. Yamanaka ve ark. tarafından yapılan
çalışmada hipoksi tarafından indüklenen otofajinin hücresel enerji sağlayarak
ekstravillöz trofoblastlarda invazyonu artırdığı gösterilmiştir (236). Bu bulgular
otofajinin ekstravillöz trofoblastlarda hücre ölümünden çok hücre fonksiyonu için
gerekli bir işlev olduğunu düşündürmektedir. Parsiyel mol grubu EVT’larında
saptanan artmış otofajik aktivite EVT invazyonunu artırıyor olabilir.
Parsiyel ve komplet mol gruplarında kontrol grubundan farklı olarak
lenfositlerde immünoreaktivite izlenmemiştir. Bu bulgu parsiyel ve komplet mol
gruplarında lenfositlerde otofajinin azaldığını düşündürmektedir. Molar gebeliklerde
desiduada lökosit infiltrasyonu mevcuttur. Aktive olmuş bu lökositlerin molar
dokuya karşı immün cevapta görev aldıkları düşünülmektedir (229). Otofajideki
azalma sonucu yaşam süresi uzamış lenfositler immün cevapta daha uzun ve etkili
rol alıyor olabilirler.

Plasentada IGF-1 İmmünoreaktivitesi
IGF-I ve IGF-II neredeyse tüm plasental hücre tiplerinde 6 hafta kadar erken
bir dönemden itibaren mevcuttur (10) ve plasenta gelişim ve fonksiyonunun
neredeyse tüm safhalarında rol almaktadır.
Gruplar

bez

epitelindeki

IGF-1

immünoreaktivitesi

açısından

karşılaştırıldığında komplet mol ve parsiyel mol grubunda kontrol grubuna göre
anlamlı şekilde daha zayıf IGF-1 immünoreaktivitesi saptanmıştır. IGF sisteminin
trofoblast proliferasyonu ve invazyonunu artırdığı daha önceki çalışmalarda ortaya
konmuştur. Aşırı trofoblast proliferasyonu ve invazyonu ile karakterize molar
gebeliklerde kompansatuar olarak desiduadan IGF -1 sekresyonu azaltılmış olabilir.
Benzer şekilde intrauterin gelişme kısıtlılığında IGF seviyelerini araştıran bir

127

çalışmada IUGR ile komplike gebeliklerde plasentadaki IGF seviyesinin arttığı
görülmüş ve bu artışın fetal gelişme geriliğini kompanse etmek amaçlı olabileceği
öne sürülmüştür (237). Desidua farklı koşullara yanıt olarak IGF-1 sekresyonunu
modifiye ediyor olabilir.
Komplet mol grubunda kontrol grubu ile aynı ancak parsiyel mol grubundan
farklı olarak endometriyum arteriyollerinin kas hücrelerinde immünoreaktivite
izlenmiştir. Literatür taraması yapıldığında damar kas hücrelerinde IGF ekspresyonu
ile ilişkili bir bilgiye ulaşılamamıştır.
Her üç grupta da lenfositlerde immünoreaktivite görülmemiş; bu bulgu
lenfositlerde IGF-1 ekspresyonu olmadığını düşündürmüştür.
Gruplar endoteldeki IGF-1 immünoreaktivitesi açısından değerlendirildiğinde
gruplar arasında anlamlı fark saptanmamıştır. Üç grupta da endotelde IGF-1
immünoreaktivitesi olması endotelin potansiyel bir IGF-1 kaynağı olduğunu
düşündürmüştür.
Gruplardaki

villöz

trofoblastlardaki

IGF-1

immünoreaktivitesi

değerlendirildiğinde komplet mol grubunda kontrol grubuna göre anlamlı olarak
daha zayıf immünoreaktivite izlenmiştir. Kontrol grubunda villüs mezenkiminde
IGF-1 immünoreaktivitesi saptanırken, komplet mol grubunda koryonik villüs
mezenkiminde IGF-1 immünoreaktivitesi yoktur. Komplet mol plasentalarında hem
villöz trofoblastlar hem de villüs mezenkiminde saptanan azalmış IGF-1 seviyeleri,
embriyo-endometrium-trofoblast etkileşiminin bozulmuş olmasının bir yansıması
olabilir.
Sitotrofoblastların

sinsityotrofoblastara

farklılaşmasında

rol

oynayan

faktörlerden biri de IGF-1’dir. Daha önce bahsedildiği üzere bu farklılaşma normal
koryonik villüs yapısının oluşumu için gereklidir (134). Komplet mol koryonik
villüslerinde azalmış IGF-1 ekspresyonu, LIF’ten sonra bozuk koryonik villüs
yapısına sebep olan bir diğer faktör olabilir.
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Çalışmamızda plasentadaki tüm hücre tiplerinde LIF, IGF-1 ve beclin-1
immünoreaktivitesi değerlendirilmiş ve gruplar (parsiyel mol, komplet mol ve
kontrol grubu) arasındaki farklılıklar ortaya konmuştur.
Molar gebeliklerde desiduada lökosit infiltrasyonu olduğu saptanmış; bu
lökosit infiltrasyonu desiduanın trofoblastların aşırı proliferasyonunu kontrol etme
çabası olarak yorumlanmıştır. Ayrıca molar gebeliklerde saptanan desiduadaki IGF-1
ve

LIF

ekspresyondaki

proliferasyonunu
düşünülmüştür.

azalmanın

sınırlamak

için

bir

molar
diğer

gebeliklerdeki
kontrol

aşırı

trofoblast

mekanizması

olduğu

Dahası komplet ve parsiyel mol gruplarında desiduanın iki

komponenti olan glanduler epitel ve desidual hücrelerde beclin-1 ekspresyonunun
azaldığının gösterilmesi; molar gebeliklerde desiduada otofajinin azaldığını ve
böylece desiduanın trofoblast invazyonuna karşı bir rezistans gösterdiğini işaret
etmektedir. Bu bulgular desiduanın LIF ve IGF-1 sekresyonunda azalma, desidual
hücrelerde otofajinin azalması ve desidual lökosit infiltrasyonunu içeren çeşitli
mekanizmalar ile molar gebelik invazyonu ve proliferasyonuna karşı koyduğunu
göstermektedir.
Ayrıca molar gebelik plasentaları ekstravillöz trofoblastlarında artmış LIF
ekpresyonunun gösterilmesi molar gebeliklerde trofoblast proliferasyonu ve
invazyonuna LIF' in, muhtemelen otokrin bir etki ile, aracılık edebileceğini ortaya
koymuştur. Villöz trofoblastlarda gösterilen azalmış otofajinin de trofoblast
sağkalımı ve aşırı trofoblast popülasyonuna katkıda bulunması muhtemeldir.
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SONUÇ VE ÖNERİLER

6.



Molar gebelikler histopatolojik olarak aşırı trofoblastik proliferasyonun
izlendiği ve aşırı proliferasyona koryonik villüs yapılarında hidrops ve
dejenerasyonun ve artmış stromal ödem gibi anormal desidual değişikliklerin
eşlik ettiği anormal plasenta yapısı ile karakterize anormal gebeliklerdir.



Histolojik değerlendirmede komplet mol grubu ve parsiyel mol grubunda
belirgin endometriyal ödem artışı izlenmiştir. Desidual ödem özellikle
komplet mol grubunda daha belirgindir.



Koryonik villüsler incelendiğinde normal gebelik ve parsiyel mol grubunda
mezenkiminde fetal kan damarlarının görüldüğü tersiyer koryonik villuslar
izlenmiştir. Farklı olarak komplet mol grubunda villusların stromasında fetal
kan damarları yoktur. Bu durum kompletmolar gebeliklerde fetal doku
olmamasından kaynaklanmaktadır.



Komplet mol grubu koryon villuslarının histopatolojik değerlendirmesinde
şekillerinin birbirinden değişik ve farklı olduğu izlenmiştir. Bazı villusların
etrafında gelişigüzel yuvarlak yapılar oluşturacak şekilde sitotrofoblast ve
sinsityotrofoblast proliferasyonu olduğu görülmüştür.



Komplet mol grubunda desiduadaki lenfosit sayısında anlamlı artış
saptanmıştır.

Komplet mol grubundaki desidual lenfosit sayıları kontrol

grubunun iki katından fazladır. Molar gebeliklerde desiduada lökosit
infiltrasyonu mevcuttur.



Komplet mol grubunda desidual hücrelerde anlamlı olarak daha zayıf LIF
immünoreaktivitesi vardır.
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Villöz trofoblastlarda LIF immünoreaktivitesi değerlendirildiğinde kontrol ve
parsiyel mol gruplarında kuvvetli immunoreaktivite saptanırken komplet mol
grubunda

ise

daha

zayıf

immünoreaktivite

hatta

immünoreaktivite

göstermeyen sitotrofoblastlar izlenmiştir.


Ekstravillöz trofoblastlardaki LIF immünoreaktivitesi değerlendirildiğinde
normal gebeliklerde zayıf immünoreaktivite izlenirken parsiyel mol grubunda
daha kuvvetli immünoreaktivite saptanmıştır. En kuvvetli immunoreaktivite
ise komplet mol grubundaki ekstravillöz trofoblastlarda mevcuttur. Bu fark
istatistiksel olarak anlamlıdır.



Villöz trofoblastlardaki beclin-1 immünoreaktivitesi karşılaştırıldığında
komplet mol grubunda trofoblastlardaki beclin-1 immünoreaktivitesi kontrol
ve parsiyel mol grubuna göre anlamlı olarak daha zayıftır. İstatistiksel anlam
taşımasa da parsiyel mol grubunda da kontrol grubuna göre azalmış
immünoreaktivite mevcuttur.



Gruplar

bez

epitelindeki

immunoreaktivitesi

beclin-1

açısından

değerlendirildiğinde parsiyel ve komplet mol grubunda bez epitelinde beclin1 immünoreaktivitesi kontrol grubuna göre anlamlı olarak daha zayıftır. Bu
bulgu parsiyel ve komplet mol gruplarında bez epitelinde otofajinin daha az
olduğunu işaret etmektedir.


Desidua hücrelerindeki beclin-1 immunoreaktivitesi gruplar arasında
karşılaştırıldığında parsiyel ve komplet mol grubunda desidua hücrelerindeki
beclin-1 immünoreaktivitesi kontrol grubuna göre anlamlı olarak daha
zayıftır. Bu bulgu parsiyel ve komplet mol gruplarında desidua hücrelerinde
otofajinin daha az olduğunu göstermektedir.



Ekstravillöz

trofoblastlardaki

değerlendirildiğinde

kontrol

ve

beclin-1
komplet

mol

immunoreaktivitesi
gruplarında

zayıf

immünoreaktivite saptanırken parsiyel mol grubunda kontrol grubuna göre
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artmış immunreaktivite olduğu bulunmuştur fakat bu istatiksel olarak anlamlı
değildir.


Gruplar

bez

epitelindeki

immünoreaktivitesi

IGF-1

açısından

karşılaştırıldığında komplet mol ve parsiyel mol grubunun kontrol grubuna
göre anlamlı şekilde daha zayıf immünoreaktivite gösterdiği saptanmıştır.


Villöz trofoblastlardaki IGF-1 immünoreaktivitesi değerlendirildiğinde
komplet mol grubunda kontrol grubuna göre anlamlı olarak daha zayıf
immünoreaktivite izlenmiştir.



Bu bulgular desiduanın LIF ve IGF-1 sekresyonunda azalma, desidual
hücrelerde otofajinin azalması ve desidual lökosit infiltrasyonunu içeren
çeşitli mekanizmalar ile molar gebelik invazyonu ve proliferasyonuna karşı
koyduğunu göstermektedir.



Molar gebelik plasentaları

ekstravillöz

trofoblastlarında artmış

LIF

ekpresyonunun gösterilmesi molar gebeliklerde trofoblast proliferasyonu ve
invazyonuna LIF' in aracılık edebileceğini ortaya koymuştur.


Villöz trofoblastlarda gösterilen azalmış otofajinin de trofoblast sağkalımı ve
aşırı trofoblast popülasyonuna katkıda bulunması muhtemeldir.



Literatür taraması çalışmamızın molar gebeliklerde LIF ve beclin-1
ekspresyonunu araştıran ilk çalışma

olduğunu

göstermektedir.

Mol

hidatiformda LIF, IGF-1 ve beclin-1’in rolünü araştıran daha fazla çalışmaya
ihtiyaç vardır.
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