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Kök hücreler, hem kendilerini yenileyebilme hem de

farkl› hücrelere dönüflebilme fonksiyona sahip hücrelerdir.

Spermatogonyal kök hücreler eriflkin vücudunda bölün-

meye u¤rayarak, yeni nesillere gen aktar›m›n› sa¤layan

yegane hücrelerdir. Bu çal›flma, in-vitro kültürde germ

hücre proliferasyonu ve kültüre edilmifl germ hücrelerinin

al›c› hayvana transplantasyonu sonras› matür spermato-

zoa üretim potansiyellerinin ölçülmesi amac›yla yap›lm›fl-

t›r.

Donör germ hücreleri, 4 ve 6 haftal›k ROSA 26 farele-

rinden izole edilmifl ve Dulbecco’s minimal essential me-

dium (DMEM), fetal bovine serum (FBS), leuchemia inhi-

butory factor (LIF), interleukin-11 (IL-11), L-glutamine, so-

dium pyruvate, 2-merkaptoethanol, murine oncostatin M

ve platelet- derived growth factor ( PDGF) içinde kültüre

edilmifltir. Primer kültürden 8-21 gün sonra donör germ

hücrelerinden koloni geliflti¤i görülmüfltür; koloniler 3

haftadan 2 aya kadar de¤iflen sürelerde canl›l›klar›n› de-

vam ettirmifllerdir. Hücre kolonileri 3 ayl›k periyot boyun-

ca 8 pasajla subkültüre edilerek prolifere olmufllard›r. Bu

ifllemin incelenmesinde koloniler X-gal ile boyanm›flt›r.

Sonuç olarak; büyüme faktörleri içeren kök hücre med-

yumu ve DMEM içeren kontrol medyumunda kültüre edi-

len hücrelerden geliflen koloniler aras›nda, hücre prolife-

rasyon oranlar› bak›m›ndan anlaml› farkl›l›k gözlenmifltir

(p< 0,05). Büyüme faktörleri içeren kök hücre medyu-

muyla kültüre edilen hücrelerin oluflturdu¤u koloninin ça-

p›n›n, yaln›zca FBS’li DMEM içeren medyumla kültüre edi-

lenden daha fazla oldu¤u gösterilmifltir.

Koloni proliferasyonunu belirlemede 5-bromo-2’-de-

oxyuridine kullan›lm›flt›r. Kültür medyumunda hücrelerin

proliferasyonunun daha uzun süre devam etmesinin yan›-

s›ra, bu kolonilerin al›c› testisine baflar›l› transplantasyonu

sonras› 2. aydan itibaren testiste spermatogenezin baflla-

d›¤› da gösterilmifltir. Stem cell factor (SCF), bovine fib-

roblast growth factor (b-FGF) ve LIF gibi büyüme faktörle-

rinin primordiyal germ hücreleri, gonositler ve kök hücre-

lerin hayatta kalabilmesi ve prolifere olabilmesinde önem-

li rol oynad›klar› bildirilmifltir.

Bu çal›flmada, 4 haftal›k farelerden al›nan germ hücre-

leriyle yap›lan kültür, 6 haftal›klardan haz›rlanana göre da-

ha yüksek de¤erde proliferasyon göstermifltir. Bu duru-

mun, spermatogonyal kök hücre popülasyonunun gelifli-

mi s›ras›ndaki de¤iflikliklere ba¤l› olabilece¤i düflünülmüfl-

tür. Çünkü testislerde spermatogonyal kök hücre say›s›,

farenin yeni do¤an döneminden eriflkinli¤ine kadar art›fl

gösterir. Buna göre 4 haftal›k farelerdeki spermatogonyal

kök hücrelerin, daha büyük farelerle karfl›laflt›r›ld›¤›nda fle-

killenmesi halen büyük oranda devam etmektedir ve bu

yüzden kültürde daha fazla yan›t veriyor olabilir.

Bu sonuçlar eriflkin germ hücreleri çeflitli büyüme fak-

törleri kullan›larak haz›rlanan kültürde, embriyonal germ

hücrelerine benzer flekilde prolifere olabilir ve koloniler

gelifltirebildi¤ini göstermektedir. Farenin testiküler proli-

fere germ hücre kolonilerindeki hücreler, embriyonal

germ hücre kolonilerinin erken pasaj›ndaki alkalen fosfa-

taz aktivitesi gösteren hücrelere benzerler. Çal›flmada

germ hücre kolonilerinin alkalen fosfataz aktivitesinin kül-

türde de sürdü¤ü görülmüfltür.

ROSA 26 donör farelerinden al›narak kültüre edilen

germ hücreleri daha sonra al›c› farelere transplante edil-

mifl ve X-gal boyamas› uygulanm›fl, histolojik taramadan

geçirilmifltir. Ek medyumlarla kültüre edilen hücreler

transfer edildi¤inde al›c›n›n tübüllerini kolonize etmifl, al›-

c› farede spermatogenezi bafllatm›flt›r. Transplante edilen

germ hücreleri al›c› farede X- gal ile kuvvetle boyanm›flt›r.

Ayr›ca, 4 hafta süreyle kültürde tutulan germ hücreleri 1

ay boyunca dondurularak da saklanm›flt›r. Bu hücrelerin

transplantasyonu, befl denekten 3’ünde donör kökenli

spermatogenezi bafllatm›flt›r. Germ hücrelerinin kültürü

için gelifltirilmifl bu metodun ayr›ca gen tedavisi ve trans-

genetik hayvanlar›n üretimi çal›flmalar›nda da kullan›labi-

lece¤i düflünülmektedir.
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