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Fare beyin gelişiminde notch ve sonic-hedgehog sinyal 
yolaklarının özellikle 3. trimestırda önemli rolü vardır

Zehra Dilşad Çoban(*), Şefik Güran(*), Ertan Altaylı(*), Şahin Atmaca Sağaltıcı(**)

ÖZET
Beyin oluşumu embriyonik gelişimde ilk olarak başlar, aktif olarak sürer ve gelişim 
sürecinin en son aşamasında tamamlanır. Notch-Hedgehog embriyoda beyin 
gelişimi sırasında uygun hücre yapılanması için diğer sinyal iletileri ile yakın 
ilişkide olan önemli bir sinyal yolağıdır. Notch sinyal yolağı embriyonal polaritenin 
belirlenmesinde, nöral plastisitenin devamlılığında ve nöron fonksiyonlarının 
düzenlenmesinde rol alır. Hedgehog sinyal yolağı ise zamana ve duruma bağlı 
beyin gelişimi parametrelerinin düzenlenmesinde önemli rol oynar. Çalışmamızda 
Notch ve Sonic-Hedgehog sinyal yolaklarındaki genlerin (Notch, Shh, Gli, Smo, 
Patched, Numb, Gsk3, Delta1, Lgr5, Rex1, Bmi1, Cd133) fare embriyosunun 
gelişimi sırasında beyin dokusundaki ekspresyon düzeyleri araştırılmıştır. Bu 
amaçla fare embriyo ve fetüsünden her üç trimestıra ait beyin dokuları alınmıştır. 
Sonuçlar erişkin fare beyin dokusu ile karşılaştırılmıştır. Doku örneklerinde sırası 
ile RNA izolasyonu, cDNA sentezi ve Real-time PCR ile gen ekspresyonu düzeyleri 
bakılmıştır. Notch, Shh, Gli, Smo, Patched, Numb, Gsk3, Lgr5, Rex1 ve Bmi1 
genlerinin ekspresyon düzeylerinin 3. trimestır fare fetus beyin dokusunda erişkin 
dönem beyin dokusuna oranla fazla olduğu bulunmuştur. Bulgularımız Notch ve 
Sonic-Hedgehog sinyal yolağının beyin gelişiminde özellikle 3. trimestırda aktif 
rolü olduğunu ortaya koymaktadır. Fare beyni üzerindeki bu çalışmalar insan beyin 
fonksiyonları yönünden ipuçları içerdiğinden önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: Beyin gelişimi, embriyogenezis, nörogenesis, Notch sinyal yolağı, 
sonic-Hedgehog sinyal yolağı, gen ekspresyonu

SUMMARY
In mouse brain development the notch and sonic-hedgehog signaling 
pathways have important role in the 3th trimester
Brain development is the first beginning and the last completing process among 
the developmental stages. During brain development, the Notch-Hedgehog 
signaling pathways have key roles with many different signaling pathways for 
proper cell patterning. The Notch pathway has roles in coordination of embryo 
polarity, neural plasticity and neuron functions. The Sonic-Hedgehog pathway 
has roles in the coordination of the parameters including timing and positioning 
during brain development. In our study, we analyzed the expression patterns of 
the genes related with the notch, sonic-hedgehog signaling pathway (Notch, Shh, 
Gli, Smo, Patched, Numb, Gsk3, Delta1, Lgr5, Rex1, Bmi1, Cd133). So, brain tissues 
were obtained in all three trimester embryo and fetus. The Results were correlated 
with the Results obtained from adult frontal lobe brain tissue. In tissue samples, the 
gene expression analyses were performed by doing RNA isolation, cDNA synthesis 
and Real-time PCR analyses. Notch, Shh, Gli, Smo, Patched, Numb, Gsk3, Lgr5, Rex, 
and Bmi1 genes had higher gene expression levels in the 3th trimester mouse fetal 
brain tissues than adult mouse brain tissues. Our Results represent that Notch and 
Sonic-Hedgehog signaling pathways have important role in the 3th trimester in 
brain development. This work that has done on mouse brain is important because 
it contains the clues about human brain functions.

Key words: Brain development, embryogenesis, neurogenesis, Notch signaling 
pathway, sonic-Hedgehog signaling pathway, gene expression
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Giriş
Embriyogenezde beyin ilk gelişmeye başlayan organlar 

içerisinde yer alır. Fare embriyosunda ilk trimestırın sonun-
da embriyonun dorsalinde ektoderm üzerinde nöral plak 
oluşumu ortaya çıkar. İkinci trimestırda beyin gelişimi sürer. 
Embriyonik 12. günde veziküller net bir şekilde görülebilmek-
tedir. Üçüncü trimestırda her iki beyin lobu arasında organi-
zasyon sağlanır. Korpus kallosum yapısı ortaya çıkar. Beyin 
gelişimi tüm “in utero“ dönemde süren bir süreçtir (1-4). Bu 
aşamada nöronal ve glial kök hücreler aktiftir. Hücreler önce 
prekürsör, daha sonra erişkin forma döner. Beyin dokusunun 
oluşumunda farklı odaklardan aynı zamanda başlayan hücre 
farklanması bu hücrelerin birbirleriyle olan ilişkileri, hücre içi 
ve dışı sinyallerin sinyal yolaklarını etkilemesi ile gerçekleşir. 
Embriyonal gelişimde Hox gen ailesi vücutta segmental yapı-
lanmanın oluşması aşamasında aktiftir. Bu yapılanmaya göre 
organ yerleşimleri oluşur. Hedgehog, Notch ve Wnt yolakları 
ise hücrelerin birbirleri ile olan durumlarını ayarlar, beyin ge-
lişimini yönlendirir. Bu aşamada hücreler sinyal yolaklarının 
etkisi ile farklı genlerini açar ve kapatır. Hücrelerin farklanma 
özellikleri ve fonksiyonları buna göre değişir. Bu nedenle hangi 
dokuda hangi aşamada bir genin açıp kapalı olduğunun bilin-
mesi önemlidir. Bir genin m-RNA ve protein sentezi yapabilme 
kapasitesi gen ekspresyonu (gen ifadesi) özelliklerinin ortaya 
konması ile gösterilebilir. Fare beyin gelişimi gibi kompleks bir 
olayda etkin olabileceği değerlendirilen genin ekspresyon fark-
lılıkları bize o genin farklı evrelerdeki rolünü yansıtır. O genin 
etkilediği sinyal yolağı ile ilgili bulgular verir (5-9).

Çalışmamızda farelerin ön beyin dokusundan 1., 2. ve 3. 
trimestırda alınan örneklerde Notch ve Sonic-Hedgehog sinyal 
yolağına ait seçilmiş genlerin “in utero” dönemde gen ekspres-
yon düzeylerine Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-
PCR) yöntemi ile bakılmış, değerler erişkin fare beyin dokusu 
sonuçları ile karşılaştırılarak yorumlanmıştır. Sonuçlar her iki 
yolağın fare beyin gelişiminde özellikle 3. trimestırda aktif ol-
duğunu ortaya koymaktadır. 

Materyal Method
Farelerin seçimi; 

Çalışma Gülhane Tıp Fakültesi Sağlık Bilimleri Enstitüsün-
den alınan (AR-2012-28) no’ lu proje izni ile gerçekleştirilmiştir 
(Hayvan Deneyleri Etik Kurul Kararı: Gülhane Tıp Fakültesi 
Etik: 2012/4). Çalışmada biri erkek, yedisi dişi olmak üzere 
toplam sekiz adet fare kullanılmıştır. Çalışmalar 1. trimestır 
embriyo, 2. trimestır fetus, 3. trimestır fetus ve erişkin ön beyin 
dokusu üzerinde yapılmıştır. 

Öncelikle erkek fareden sperm elde edilmiştir. Altı adet dişi 
fare embriyo ve fetus eldesi için kullanılmış, 1 adet dişi fare 
gebeliğinin sonuna kadar izlenmiştir. Bu farenin doğumundan 
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da 9 adet yavru elde edilmiştir. Yavrulardan 3’ ü erişkin olunca-
ya kadar beklenmiş, bu farelerden beyin dokusu elde edilerek 
kontrol grubu olarak kullanılmıştır. 

Dişi farede vajinal açıklığın belirlenmesi;

Dişi farelerin östrus (kızışma) döneminin tayini için vajinal 
açıklık belirlenmiştir. Bu amaçla fareler kuyruklarının dibinden 
tutarak kaldırılmış, vulva diğer el ile açılarak gözlemleme ya-
pılmıştır. Vajen ağzında sekresyon olan farelerde vajen açıklığı 
görülemediğinden temiz bir “swap” ile bölge temizlenmiş daha 
sonra vajinal açıklığa bakılmıştır (4, 10).

Dişi farede üreme döngüsünün tayini;

Vajinal smear yoluyla elde edilen hücreler ışık mikroskobun-
da incelenerek siklus tayini yapılmış, çalışmada Yener ve ark.’ 
larının metodu uyarlanarak kullanılmıştır (11). Östros siklusu-
nun bazı aşamaları kısa olduğundan (metöstros gibi) mater-
yaller her gün aynı saatte (sabah saat 9’ da) alınmıştır. Fareler 
kuyruğunun dibinden tutularak sabitlenmiş, pipet 150 µl distile 
su ile doldurularak vulva ve vajen yıkanmıştır (dikkatle 2-3 kez 
aynı suyun tamamı pipete geri çekilerek). Bu yolla vulva ve 
vajen hücre içeriği toplanmıştır. Bu içerik dikkatle lam üzerine 
boşaltılıp kurutulmuş, örnekler toluidin mavisi (5-7 dk) ile bo-
yanmıştır. Daha sonra yıkanıp kurumaya bırakılmıştır. Mikros-
kopta 10X’ lik büyütme ile hücrelerin oranları, 40X’ lik büyütme 
ile hücre karakterizasyonu yapılmıştır (4, 10). 

Farelerden 1. trimester, 2. trimester, 3 trimester ve eriş-
kin dönem beyin dokusu temini; 

Östrus siklus tayini ile uygun zamanda olduğuna karar veri-
len dişi fareler harem usulü ile erkek fare ile bir araya getirilip 
hamile kalması sağlanmıştır (4). İlk gün “Gestation 0” (G0) ka-
bul edilerek örnekler G7 (1. Trimestır), G14 (2. Trimestır) ve 
G21. (3. Trimastır) günlerde toplanmıştır. Fareler G7, G14 ve 
G21 de ayrı sakrifiye edilerek embriyo/fetuslar toplanmıştır. G7 
evresinde embriyodan stereomikroskop altında nöral plaklar, 
G14 ve G21’ de fetuslardan ön beyin dokuları diseke edilerek 
PBS içine konulmuştur. Materyal RNA izolasyonu yapılana ka-
dar -80’ de saklanmıştır. Erişkin fareden stereomikroskop altın-
da kraniyotomi yapılmış ve ön beyin dokusu disseke edilerek 
PBS içinde RNA izolasyonu yapılana kadar -80’ de saklanmış-
tır (4, 10).

Doku Örneklerinden RNA İzolasyonu ve cDNA Sentezi;
Tüm örneklerden ayrı RNA izolasyonu yapılmıştır (Nucle-

oSpin RNA II, Macherey-Nagel). Ortamdan RNAaz’ ların ay-
rılması için DEPC ve RNaz-ZAP kullanılmıştır. Her RNA örne-
ğinden ayrı c-DNA elde edilmiştir (RevertAid cDNA Synthesis 
Kit, Fermentas). cDNA sentezi kontrol için % 2’ lik agaroz jelde 
yürütülmüştür. 

Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR);
RT-PCR’ da Notch sinyal yolağı için Notch1 (Omim No: 

190198), Notch2 (Omim No: 600275), Notch3 (Omim No: 
600276), Notch 4 (Omim No: 164951), Gli1 (Omim No: 
165220), Gli2 (Omim No: 165230), CD133-Prom1 (Omim No: 
604365, Bmi1 (Omim No: 164831), Numb (Omim No: 164831) 
ve Rex1-Rexo1 (Omim No: 609614) genleri, Sonic-hedgehoc 
sinyal yolağı için Shh (Omim No: 600725), Ptch1 (Omim No: 
601309), Ptch2 (Omim No: 603673), Gli1, Gli2, Smo (Omim 
No: 601500), Oprd1-Delta1 (Omim No: 165195), Gsk3 (Omim 
No: 605004) ve Lgr5 (Omim No: 606667) genlerinin ekspres-
yon değişimine bakılmıştır. Tanımlanan genler için primerler 
“http://pga.mgh.harvard.edu/primerbank/” internet sitesinden 
alınmıştır İç (internal) kontrol olarak “beta-actin housekeeping 
gene” [5'-GTC CCT CAC CCT CCC AAA AG-3' (forward) ve 
5'-GCT GCC TCA ACA CCT CAA CCC-3' (reverse)] alınmıştır. 

Tüm c DNA’ lar RT-PCR’ da kalıp olarak kullanılmıştır (Roche 
Applied Science: LightCycler ® 480 System). RT-PCR’ de re-
aksiyon Tm 59 derecede 40 döngü olarak gerçekleştirilmiştir. 
RT-PCR ile elde edilen sonuçlara göre embriyonik dönemin 
farklı günlerindeki ve erişkin dönemdeki bu genlere ait gen 
ekspresyon düzeyleri saptanmıştır. Değerlendirmede işaretli 
RT-PCR örneklerinde fluoresan sinyalinin kaçıncı döngüden 
sonra eşik değerin üstüne çıktığını gösteren Ct (cycle thres-
hold) esas alınmıştır. Değerlendirmede “LightCycler ® 480 
System software” programı kullanılmıştır. Gen ekspresyonu ile 
ilgili yorumlamalarda embriyonal dönem elde edilen değerler, 
erişkin dönem elde edilen değerlerle karşılaştırılmıştır. 

İstatistik Analiz;

Sonuçların birbiri ile karşılaştırılmasında Student T testi uy-
gulanarak gen ekspresyon değişikliklerinin istatistiksel olarak 
anlamlı olup olmadığı bakılmıştır. Saptanan istatistiksel değer-
ler tablo 1 ve 2’ de verilmiştir. 

Sonuçlar
Çalışmamızda 1. trimestır embriyo nöral plak dokusu, 2 ve 

3. trimestır fetal beyin ön lob dokusunda belirlenen genlere ait 
ekspresyon düzeyleri erişkin beyin ön lob dokusunda belirle-
nen ekspresyon düzeyleri ile karşılaştırılarak değerlendirilmiş-
tir. 

Notch sinyal yolağında Notch1-2-3-4 genlerinde kontrol gru-
buna göre özellikle 3. trimetırda anlamlı bir artışı göstermiştir 
(Tablo 1). Gli1 geninde ilk iki trimestırda artışı tespit edilmez-
ken özellikle 3. trimestırda aşırı derecede artış saptanmıştır. 
Gli2’ ye ait ekspresyon değerlerinin ilk iki trimestırda kontrole 
göre azaldığı saptanırken 3. trimestırda kontrol değeri düzeyin-
de olduğu saptanmıştır. Tüm bu gen ekspresyon düzeyindeki 
artış istatistiksel olarak da doğrulanmıştır (Tablo 1). Cd133 ge-
nine ait ekspresyon değerlerinde kontrole göre anlamlı bir artış 
veya azalış saptanmamıştır. Bmi1 genine ait sadece 3. trimes-
tırda gen ekspresyonunda kayda değer bir artış saptanmıştır 
(Tablo 1). Numb genine ait ilk iki trimestırda istatistiksel olarak 
anlamlı bir artış veya azalış saptanmazken, 3. trimestırda ar-
tış bulunmuştur. Rex1 genine ait ekspresyon değerleri her üç 
trimestrıda istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek olduğu 
görülmüştür (Tablo 1). 

Sonic-Hedgehog sinyal yolağında Shh genine ait 1 ve 2. tri-
mestırlarda kayda değer bir artış saptanmamıştır. Shh genine 
ait 3. trimestırda anlamlı bir artış bulunmuştur (Tablo 2). Patch 
gen ailesine ait genlerden Patch 1’ genine ait ekspresyon dü-
zeylerinin her üç trimestırda değişmediği saptanırken Patch 2 
genlerine ait ekspresyon değerlerinin her üç trimestırda fazla 
olduğu tespit edilmiştir (Tablo 2). Bu yolak üzerinde de etkin 
olan Gli1 genine ait eksperesyon düzeyinde ilk iki trimestırda 
artışı tespit edilmezken özellikle 3. trimestırda aşırı derecede 
artış saptanmıştır. Gli2’ ye ait ekspresyon değerlerinin ilk iki 
trimestırda kontrole göre azaldığı saptanırken 3. trimestırda 
kontrol değeri düzeyinde olduğu bulunmuştur (Tablo 2). Smo 
geninin her üç trimestırda anlamlı derecede arttığı bulunmuş-
tur (Tablo 1). Delta1 genine ait ekspresyon değerlerinde an-
lamlı artış ve azalış gösterilememiştir. Gsk3 gen ekspresyonu 
ilk iki trimestırda değişmemiş, 3. trimestırda anlamlı olarak art-
mıştır. Lgr5 genine ait ilk iki trimestırda ekspresyon düzeyleri 
değişmezken 3. trimestırda artmış olarak bulunmuştur (Tablo 
2). 

Sonuç olarak Notch1-2-3-4’ e ait ilk iki trimestırda artış tespit 
edilememiş, 3. trimestırda artış saptanmıştır. Bu bulgu Notch 
sinyal yolağının aktivasyonu için önemlidir. Yine benzer bir bul-
gu Sonic-hedgehoc sinyal yolağı için önemli olan Shh genin-
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de tespit edilmiştir. Shh gen ekspresyonunu ilk iki trimestırda 
normal kontrol düzeyinde iken 3. trimestırda arttığı saptanmış-
tır. Her iki sinyal yolağına aktif olarak katıldığı bilinen Shh1-2 
genlerine ait ekspresyon bulguları da özellikle hamileliğinin 3. 
trimestırında artmış olarak bulunmuştur. Sonuç Shh1-2 gen-
lerinin her iki sinyal yolağının aktivasyonunu hamileliğin 3. 
trimestırında aktif olarak sağladığının ön bulgusudur. Sonic-
Hedgehog sinyal yolağı için önemli olan Patch1-2 genlerinin 
de bu aşamada yüksek ekspresyon değeri, hamileliğin sonuna 
doğru Sonic-Hedgehog sinyal yolağının aktive olduğunu gös-
terir (Tablo 1-2). 

Tartışma
Bu çalışmada farelerin ön beyin dokusundan alınan örnek-

lerde Notch ve Sonic-Hedgehog sinyal yolağına ait seçilmiş 
genlerin “in utero” dönemde gen ekspresyon düzeylerine ba-
kılmış, değerler erişkin fare beyin dokusu sonuçları ile karşı-
laştırılarak yorumlanmıştır. Notch sinyal yolağı için Notch, Gli, 
CD133, Bmi1, Numb ve Rex1 genleri, Sonic-hedgehoc sinyal 
yolağı için Shh, Ptch, Gli, Smo, Delta1, Gsk3 ve Lgr5 genle-
ri çalışılmıştır. Çalışmamızda Notch, Shh, Gli, Smo, Patched, 
Numb, Gsk3, Lgr5, Rex1 ve Bmi1 genlerinin 3. trimestırda en 
yüksek ekspresyon değerlerine sahip olduğu gösterilmiştir.

Tablo 1: Notch sinyal yolağına ait olan genlere ait farede erişkin, 1. trimester, 2. trimester ve 3. trimester beyin dokusundan 
elde edilen ekspresyon değerleri 

Erişkin trimester trimester trimester
GENLER  P değeri P Değeri P Değeri

1. Notch1 0.013±0.01 0.013±0.10 ≥0,05 0.035±0.006 <0,05 3.260±0.02 <0,05
2. Notch2 0.050±0.02 0.004±0.07 <0,05 0.060±0.11 <0,05 2.600±0.03 <0,05
3. Notch3 0.047±0.05 0.033±0.06 <0,05 0.050±0.09 ≥0,05 3.605±0.04 <0,05
4. Notch4 0.167±0.15 0.133±0.16 <0,05 0.146±0.10 <0,05 2.602±0.04 <0,05
4. Gli1 0.003±0.10 0.004±0.16 ≥0,05 0.006±0.08 ≥0,05 3.477±0.05 <0,05
5. Gli2 3.759±0.04 0.077±0.11 <0,05 1.617±0.09 <0,05 3.683±0.17 ≥0,05
6. Cd133 0.027±0.03 0.027±0.22 ≥0,05 0.030±0.11 ≥0,05 0.031±0.18 ≥0,05
7. Bmi1 0.060±0.10 0.080±0.11 <0,05 0.090±0.12 <0,05 0.160±0.11 <0,05
8. Numb 0.050±0.21 0.052±0.33 ≥0,05 0.063±0.44 ≥0,05 0.544±0.11 <0,05
9. Rex1 0.407±0.33 3.210±0.99 <0,05 5.167±0.11 <0,05 8.637±0.67 <0,05

Tablo 2: Sonic-Hedgehog sinyal yolağına ait olan genlere ait farede erişkin, 1. trimester, 2. trimester ve 3. trimester beyin 
dokusundan elde edilen ekspresyon değerleri 

Erişkin 1. Trimestır 2. Trimestır 3. Trimestır
GENLER P değeri P Değeri P Değeri

1. Shh 0.009±0.11 0.008±0.03 ≥0,05 0.010±0.05 ≥0,05 2.190±0.12 <0,05
2. Ptch1 0.208±0.11 0.280±0.09 <0,05 0.119±0.06 ≥0,05 0.199±0.11 ≥0,05
3. Ptch2 0.009±0.22 0.143±0.11 <0,05 1.400±0.08 <0,05 2.883±0.13 <0,05
4. Gli1 0.003±0.10 0.004±0.16 ≥0,05 0.006±0.08 ≥0,05 3.477±0.05 <0,05
5. Gli2 3.759±0.04 0.077±0.11 <0,05 1.617±0.09 <0,05 3.683±0.17 ≥0,05
6. Smo 0.013±0.22 1.277±0.08 <0,05 1.300±0.07 <0,05 2.087±077 <0,05
7. Delta1 0.909±1.01 0.907±0.14 ≥0,05 0.933±0.77 ≥0,05 0.888±0.11 ≥0,05
8. Gsk3 0.340±0.22 0.330±0.12 ≥0,05 0.331±0.66 ≥0,05 8.530±1.33 <0,05
9. Lgr5 0.444±0.33 0.467±0.22 ≥0,05 0.443±0.22 ≥0,05 3.222±0.44 <0,05

Bilindiği gibi fare hamileliğinde 21 günü oluşturan birer haf-
talık 3 ayrı dönem göze çarpar. Bunlar 1. trimestır (ilk 7 gün), 
2. trimestır (ikinci 7 gün) ve 3. trimestır (son 7 gün) olarak ad-
landırılır. Fare gelişiminde 1. trimestırda farenin anterior-pos-
terior, dorsal-ventral aksının yönü belirlenir. Bu dönemde fare 
doku ve organ yapılarını oluşturacak gelişim gen düzeyinde 
başlar. Bu dönem beyin gelişiminin de ilk kez ortaya çıktığı dö-
nemdir (nöral plak oluşumu). İkinci trimesterda nöral plaktan 
tüm beyin dokusu ve omurilik gelişir. Bu aşamada ön beyne 
ait tomurcuklanma yapısı gözlenir. Nöral plağın her iki tara-
fında somitler görülür hale gelir. Somitler vücut segment gen-
lerinin indüklemesiyle hangi organın nerede oluşacağını be-
lirleyen yapılardır. Ayrıca segmental olarak organ yerleşimine 
yön verirler. İkinci trimestırin son döneminde artık beyin yapısı 
belirginleşmiş hatta içindeki vezikül yapıları ortaya çıkmıştır. 

Üçüncü trimestırda ise beyin dokusunda vezikül yapılanmaları 
tamamlanır. Beynin tam maturasyonu postnatal 10. güne ka-
dar sürer (4, 12). Çalışmamızın ana konusu farede embriyonal 
dönemden itibaren beyin dokularının gelişiminin gen düzeyin-
de incelenmesidir. Canlılığın ilk aşamasından erişkin döneme 
kadar geçen in-utero dönemde gerçekleşen olayları sinyal yo-
laklarında görevli, farklı genler tarafından kodlanan proteinler 
kontrol eder. Gerek sinyal yolaklarında görev alan genler ge-
rekse diğer genlerin ekspresyonlarını etkileyen transkripsiyo-
nel faktörler gelişimsel süreçlerin nasıl işlediğine dair yanıtları 
bulmamızda bizlere yol gösterici olmaktadır. Transkipsiyonel 
faktörlerin senkronize bir şekilde aktive olmaları ve diğer gen-
leri aktive etmeleri sonucunda yeni canlı mükemmel bir şekilde 
oluşur. Bir genin hangi evrede ne kadar aktif olduğunun belir-
lenmesi moleküler biyolojinin önemli bir çalışma alanıdır (6, 13, 
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14). Çalışmamızda evresi belirlenen belli dokularda özellikle 
beyin gelişimi ile ilgili hangi genlerin aktif olduğu incelenmiştir. 
Bu amaçla özellikle Notch ve Sonic-Hedhehog sinyal yolakları 
seçilmiştir. 

Notch sinyal yolağı hücre kaderinin (cell fate) belirlenmesin-
de, hücrelerin farklılaşmasında, proliferasyonunda, migrasyo-
nunda, adezyonda, epitelyal-mezenkimal geçişte, apopitoziste 
ve anjiyogenezde rol alır. Bu yolakta özellikle Notch1-2-3 ve 
4 olmak üzere Gli1-2, Cd133, Bmi1, Numb ve Rex1 genleri 
etkindir (15, 16). Bu yolağın aktiflenmesi ile nörogenez başlar. 
Numb geni bu nöral farklanmayı inhibe eder (17, 18). Noch re-
septörlerine Jagged1-2 ve Delta1 ligantları bağlanır. Sonuçta 
aktive olan Notch reseptörleri yardımı ile hücrelerin kaderleri 
belirlenir (fate determination). Notch reseptörleri ayrıca “G pro-
tein–coupled receptor” (GPCR) ve Erk sinyal yolakları ile de 
aktive olmaktadır. Embriyogenezde bu yolakta Gli proteinleri-
nin rolü vardır. Gli2 Hedgehog sinyal yolağını aktive edebildiği 
gibi inhibe de edebilir. Notch yolağında etkin olan Cd133’ ün 
ise nöroblastoma hücrelerinde hücre farklanması (cell differan-
tiation), (cell proliferation) hücre çoğalması ve apopitozda rolü 
vardır. Notch sinyal yolağında rolü olan Bmi1 geninin hücre 
farklanmasında Hox geni ile de ilişkisi tanımlanmıştır. Bilindiği 
kadarı ile Hox genleri özellikle embriyogenez aşamasının ilk 
dönemlerinde segmentasyon ve organ lokalizasyonlarının be-
lirlenmesinde rolü vardır (16). 

Sonic-Hedgehog sinyal yolağı düzgün bir gelişim için gerek-
li bilgileri embriyonik hücrelere taşımakla görevlidir. Nöral tüp 
gelişiminde önemlidir (19). Bu yolakta yol başlıca Shh geni ol-
mak üzere Ptch 1-2, Gli1-2, Smo, Delta1, Gsk3 ve Lgr5 genleri 
rol alır. (16, 20). Örneğin SHH proteini beyin ve retinada nöral 
kök hücreler, optik merkezde astrosit prekürsör hücreler ve 
beyincikte granül prekürsör hücrelerin çoğalmalarını indükler 
(21). Dorsal beyin yapılarında nöral prekürsörlerin proliferas-
yonunu kontrol eder. Embriyonik, perinatal ve erişkinde bulu-
nan kök hücre nişlerindeki (gelişmekte olan neokorteks, önbe-
yindeki lateral ventrikülün subventriküler bölgesi, hipokampus) 
nöral kök hücrelerin sayısını düzenler (22, 23). Patch1-2 gen-
lerinden kodlanan proteinler Sonic-Hedgehog sinyal yolağı 
için reseptör oluşturur. Embriyogenezde aktiftir. Smo geninden 
kodlanan proteinler hücrede G- proteinine benzer bir yapılan-
ma gösterir. Gli proteinleri ile birlikte Hedgehog sinyal yolağını 
aktive ederek embriyogenezde segmentasyonu düzenlerler. 
Gsk3 geninden kodlanan proteinin hücre bölünmesi, çoğalma, 
hücre hareketi ve hücrenin yaşaması üzerine aktif rolü vardır. 
Nörolojik hastalıklarda rolü tanımlanmaktadır (16). 

Çalışmamızda Notch sinyal yolağında rolü olan Notch1-2-3-4, 
Gli1, Bmi 1, Numb genlerinin ekspresyon değerlerinin özellik-
le 3. trimestırda arttığı saptanmıştır. Gli2 ve Rex1 genlerinin 
ekspresyon düzeyleri ilk trimestırdan itibaren yüksek bulun-
muştur. Cd133 geni hamilelik süresince kontrol düzeyine yakın 
ekspresyon düzeyine sahiptir. Özellikle Notch ve Gli genlerinin 
aktive olması Notch sinyal yolağının aktivasyonunda önem-
lidir. Fare beyin gelişiminde her dönem bu yolağın aktive ol-
duğu söylenebilir. Ancak özellikle 3. trimestır için artmış gen 
ekspresyonu bulgusu Notch yolağının etkisinin hamileliğin son 
trimestırında fazla olduğunu düşündürmektedir. Gli2, Cd133 
ve Rex1 genlerine ait ekspresyon bulgularımız bu genlerin her 
aşamada etkin rolü olduğunu destekler niteliktedir. 

Sonic-Hedgehog yolağına ait çalışmamızda Shh, Gli1-2, 
Gsk3, Lgr5, Numb genlerine ait değerlerin ilk iki trimestırda 
normal kontrol düzeyinde iken 3. trimestırda arttığı saptanmış-
tır. Ptch1 ve Delta1 genleri hamilelik süresince kontrol düzeyi-
ne yakın ekspresyon düzeylerine sahip olarak bulunmuş, Smo, 

Ptch2 genlerine ait ekspresyon düzeyleri ilk trimesterdan itiba-
ren 3. trimestıra kadar artmış olarak saptanmıştır. Verilerimiz 
Sonic-Hedgehog sinyal yolağının beyin gelişimi ile ilgili rolünü 
açıklar niteliktedir. Özellikle 3. trimestırda artan ekspresyon 
değerleri bu etkinin hamileliğin sonuna doğru arttığını düşün-
dürmektedir. Ptch1, Ptch2, Smo ve Delta1 genlerinin etkisinin 
hamileliğin her döneminde yaygın olduğu söylenebilir. 

Çalışılan her iki yolağa ait genler embriyogenezdeki fonksi-
yonlarının önemine bağlı olarak farklı canlılarda benzer işlev 
görürler. Bu nedenle farede saptanan gen ekspresyon bulgula-
rının insanda da araştırılması ilginç sonuçlar verebilir. 
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