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bilimin uçlar›nda

Do¤urganl›k

Ne Zaman Haz›r
Hissederseniz...

Kanser hastalar› tedavi
öncesinde yumurtalar›n›
dondurarak, kemoterapi
nedeniyle yumurtal›k
dokular› zarar görse bile,
kendi çocuklar›n›
do¤urabilirler.
Art›k kad›nlar, 20’li yaﬂlar›nda döllenmemiﬂ olan yumurtalar›n› dondurarak, bebek sahibi olmak için daha sonraki y›llar› bekleyebilecek.
‹çinde bulundu¤umuz y›la kadar
dondurulan döllenmemiﬂ yumurtalar›n
istendi¤i zaman hasar verilmeden çözülmesi olanaks›zd›. Ancak, New York
Üniversitesi T›p Fakültesi Üreme Endokrinolojisi Bölümü baﬂkan› Jamie
Grifo ve yard›mc›s› Nicole Noyes, sekiz
kad›na ait yumurta hücresi örneklerini
dondurmay› ve yeniden çözmeyi baﬂard›lar. Bu kad›nlardan 5’i ﬂu anda gebe,
1 tanesi bebek sahibi oldu, 2 tanesininse döllenme iﬂlemleri devam ediyor.
Dünyan›n çeﬂitli ülkelerinde her y›l
çok say›da çift, gebelik sorunlar› yaﬂad›klar› gerekçesiyle t›bbi yard›ma baﬂvuruyor. Sperm ve yumurta hücresi

Cesur ve Yeni
Dünya’ya
Do¤ru
New York Üniversitesi T›p Fakültesi’nde
Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um bölümünde
profesör ve Üreme Endokrinolojisi bölümünün baﬂkan› olan Jamie Grifo, ayn›
zamanda ülkede baﬂar› oran› en yüksek
olan k›s›rl›k tedavi merkezlerinden birini
iﬂletiyor. Sa¤l›kl› bir donör yumurta hücresine baﬂka bir yumurta hücresinin çekirde¤inin aktar›lmas› ﬂeklinde yürütülen
germinal vezikül transferi tekni¤inin de
öncülerinden.
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dondurma iﬂlemleri senelerdir uygulan›yor olmas›na karﬂ›n, döllenmemiﬂ
yumurtalar›n dondurulduktan sonra

yeniden çözülmesi yak›n zamana kadar baﬂar›labilmiﬂ de¤ildi. Zengin su
içeri¤i nedeniyle “baﬂa ç›k›lamaz bir

Üreme t›bb›n›n ufuklar› gelecekte neler
bekliyor?
G: Tabii ki, en baﬂta kemoterapi gören kad›nlar için bir “sigorta” niteli¤i taﬂ›yacak olan yumurta dondurma yöntemleri var. K›sa bir zaman
içinde, eﬂleri oldu¤unda ya da hastal›klar› hafif-

ledi¤inde kullanabilmek üzere yumurtalar›n› saklatabilecekler. Kad›nlar›n›n ne kadar›n›n yumurta
dondurma yöntemine baﬂvuraca¤›n› söylemek
için henüz çok erken. Ama en az›ndan bir ﬂanslar› olacak. Ayr›ca, embriyolar›n uterusa geri aktar›lmadan önce laboratuvar ortam›nda 3 gün
bekletilmeleri yerine, 5 gün boyunca dayan›kl›l›k
kazanmalar›n› sa¤layan blastosist aktar›m› da
var. Bu mümkün oldu¤unda, uterusa daha az say›da yumurta koyabilecek ve böylece de riskli
ikiz-üçüz-vs. geliﬂimiyle sonuçlanan gebelikleri
önleyebilece¤iz. Yapay döllenmede genetik testlerin yap›lmas› henüz standart bir uygulama de¤il, ama günün birinde olacak. Amac›m›z, tek bir
sa¤l›kl› blastosistin aktar›lmas› yoluyla gerçekleﬂecek canl› do¤umlar›n oran›n› art›rabilmek. Bu
yolla, kromozom anomalileri nedeniyle yinelenen
düﬂüklerin ac›s›n› bile önleyebiliriz.
Germinal vezikül aktar›m› ad› verilen ve
yaﬂl› yumurta hücrelerini canland›rmaya dayanan bir teknik üzerinde çal›ﬂmaktas›n›z.
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sorun” haline gelmiﬂ olan yumurta
hücresinin dondurulduktan sonra zarar vermeden çözülebilmesi, kad›nlara
da eﬂsiz bir üreme özgürlü¤ü verdi.
Genç yaﬂlar›nda yumurta hücrelerini
donduran bir kad›n, daha sonra 50 ya
da 60 yaﬂ›nda (hatta belki de daha yaﬂl›yken) kendi yumurtalar›yla gebe kalabilecek.
Ancak, bu özgürlük beraberinde
belli etik tart›ﬂmalar› da gündeme geliyor. Örne¤in, bir kad›n›n ortalama yaﬂam süresinin 75 y›l oldu¤u kabul edilecek olursa, 60 yaﬂ›nda çocuk sahibi
olmak isteyen bir kad›n, çocu¤unun
15 yaﬂ civar›nda annesiz kalabilece¤i
olas›l›¤›n› göze al›p gerçekten do¤urmal› m›? Bunun yan›nda, 20’li yaﬂlar›nda ve sa¤l›klar›n›n zirvesinde olan kad›nlar, acaba ileri yaﬂlar›nda kullanmak üzere yumurtalar›n› depolamay›
düﬂünecekler mi? Düﬂünürlerse bile,
son derece zahmetli olan bu iﬂlemlerin
maddi yükünü karﬂ›layabilecek güce
sahip olacaklar m›?
Tüm bunlara karﬂ›n, yumurtalar›n
dondurulmas› yöntemi, kanser hastal›¤›n› yenmeyi baﬂaran hastalar için son
derece umut verici. Tedaviye baﬂlamadan önce yumurtalar›n› donduran hastalar, kemoterapi nedeniyle yumurtal›klar› zarar görse bile, sonradan kendi
genlerini taﬂ›yan çocuklara sahip olabilecekler.
Dondurulmuﬂ yumurta hücresi çözülmek istendi¤inde, yo¤un su içeri¤i
nedeniyle buz kristalleri oluﬂuyor ve
bu kristaller de mayoz oluﬂumunu engelliyordu. Yumurtal›k dokusunda buBu tekni¤in avantajlar› neler?
G: Germinal vezikül aktar›m›, teorik olarak,
yumurtalar›n yaﬂlanmas› sorununu çözebilir. Çekirde¤i çevreleyen sitoplazmas› iyi koﬂullarda olmayan bir yumurta hücresinin çekirde¤ini al›yoruz ve sa¤l›kl› bir donör yumurta hücresine aktar›yoruz. Ancak bu teknik, ﬂu anda Birleﬂmiﬂ Devletler’de yasaklanm›ﬂ durumda.
Bu tekni¤i Çinli araﬂt›rmac›lara aktard›n›z ve onlar da insanlar üzerinde denediler.
Bu denemenin sonuçlar› ne oldu?
G: Çin’de germinal vezikül aktar›m› tekni¤i
ilk kez denendi¤inde, sonuç üçüz gebeli¤i oldu.
Ancak, kad›n düﬂük yapt› ve bebeklerinden ikisini 18 haftal›kken, sonuncusunuysa 25 haftal›kken kaybetti. Bu kay›plar germinal vezikül aktar›m›yla iliﬂkili de¤ildi. Nas›l m› biliyorum? Asla
%100 emin olamazs›n›z, ama gerçekleﬂen talihsiz olay çoklu gebeliklerde s›k görülen ve bilinen
bir sorundu. Fetüsler uzmanlarca incelendi¤inde,
her aç›dan normal olduklar› görüldü.

ABD’de
her yaﬂ
grubuna ait
1000’er kad›n
için canl› do¤um
oranlar›

BÜYÜK UMUTLAR
ABD’de do¤um için hâlâ
20’li yaﬂlar tercih edilirken,
son y›llarda bebek sahibi
olmak için 30’lu ve 40’l›
yaﬂlar›n› bekleyen kad›nlar›n
say›s› h›zla ço¤al›yor. Henüz
kesin olansa do¤urganl›k
40’l› yaﬂlardan sonra sona
eriyor.

lunan yumurta hücreleri, mayoz bölünmelerini tamamlamam›ﬂ halde bekliyorlar. Ayl›k döngü içerisinde hormonlar›n etkisiyle bu yumurta hücrelerinin biri olgunlaﬂmaya baﬂl›yor, mayoz bölünmesini tamaml›yor ve kromozom say›s›n› 46’dan 23’e indirerek döllenmeye uygun hale geliyor. Buz kristallerinin bu etkisi nedeniyle, dondurulduktan sonra çözülen yumurtalar,
mayoz bölünmelerini tamamlayamad›klar› için, kromozom say›lar›n› da asla 23’e indiremiyorlard›.
Araﬂt›rmac›lar, buz kristali oluﬂumu
sorununun üstesinden gelebilmek için
iki farkl› teknik geliﬂtirdiler. Bunlardan ilki, Montreal’deki McGill Üniversitesi’nde geliﬂtirilen ve dondurarak
kurutma iﬂlemlerini içeren “vitrifikasyon”. Bu teknikte yumurta hücreleri
s›v› azota dald›r›ld›ktan sonra, s›f›r›n
alt›nda 385°F de¤erine kadar, dakikada 36.000 Fahrenheit oran›nda so¤utuluyor. Bu teknikle dondurulan yumurtalar çözüldü¤ünde, hayatta kalma
ﬂanslar› %90.
Birleﬂik Devletler ve ‹talya’da geliﬂtirilen di¤er tekni¤in özelli¤iyse, yumurtalar›n içinde donduruldu¤u s›v›n›n kimyasal bileﬂiminin de¤iﬂtirilmiﬂ
olmas›. New York Üniversitesi T›p Fakültesi’nde, hangi tekni¤in daha yüksek say›da ve kalitede “iﬂe yarar” yumurta eldesiyle sonuçlanaca¤›n› görmek amac›yla her iki teknik üzerinde
de çal›ﬂmalar yürütülüyor.
Newman, J. “Frontiers of Science: Fertility, Ready When You Are”.
Discover, Ekim 2005.

Çeviren: Deniz Candaﬂ
Günümüzün politik havas›n› da göz önüne alacak olursak, üreme t›bb›nda neler olaca¤›n› düﬂünüyorsunuz?
G: E¤er bugünkü koﬂullar, yapay döllenmenin ilk uygulamalar›n›n baﬂlad›¤› 1978 y›l›nda
var olsayd›, teknik asla uygulanmazd›. Yapay döllenme sonucu gerçekleﬂen ilk iki gebeli¤in biri

ﬁu anda üzerinde çal›ﬂt›¤›m›z
di¤er teknikler de, t›pk›
yapay döllenme gibi,
Frankenstein’lar yaratmak
de¤il, ciddi t›bbi sorunlar›
olan insanlara yard›m etmek
amac›n› güdüyor.

d›ﬂ gebelikle di¤eri de düﬂükle sonuçlanm›ﬂt›.
Hükümetimiz, bizi tam o noktada çoktan durdurmuﬂ olurdu. Ancak, bunun yerine, yapay döllenme uygulan›r ve tutulur bir teknoloji haline geldi. ﬁu anda üzerinde çal›ﬂt›¤›m›z di¤er teknikler
de, t›pk› yapay döllenme gibi, Frankenstein’lar
yaratmak de¤il, ciddi t›bbi sorunlar› olan insanlara yard›m etmek amac›n› güdüyor.
Bir insan›n klonlanaca¤› zaman, düﬂündü¤ümüzden daha m› yak›n?
G: ‹nsanlar›n baﬂar›l› bir ﬂekilde klonlanmas›ndan önce üstesinden gelinmesi gereken çok
say›da engel var. Ancak, ben korkuyu asla anlayamad›m. Bak›n, do¤a çoktan klonlar› yaratt›.
Adlar›na “tek yumurta ikizleri” diyoruz. Tek yumurta ikizlerinin birbirlerinden ne farkl› olabileceklerini herkes biliyor. Çünkü, çevredeki çok say›da etken geliﬂim üzerinde rol oynayabiliyor. Ayn› ﬂekilde, klonlar da farkl› zamanlarda, farkl›
yerlerde büyüyecek olurlarsa, birbirlerinden çok
farkl› insanlar olacaklar.
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