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ÖZET Ruminantlar, epiteliokoryal ve kotiledonlu plasentaya sahiptirler. Ruminant plasentalarının 
karakteristik bir özelliği, trophoblastların farklı hücre popülasyonları taşımasıdır. Ruminant 
plasentaları, gebelikle ilişkili farklı glikoproteinler (PAGs), plasental laktojenler, büyüme faktörleri ve 
Kunitz domain proteinleri (TKDP) salgılar. Bu derlemede, ruminant plasentalarının yapısı, özellikleri 
ve fonksiyonları hakkında değerlendirmeler sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler Plasenta, Trophoblast, Ruminant 

  

 Structure and Function of Ruminant Placenta 

SUMMARY Ruminants have an epitheliochorial and cotyledonary placenta. The ruminant placenta, as a 
characteristic feature, has different cell populations in the trophoblast. It expresses different 
glycoproteins related to pregnancy (PAGs), placental lactogen, growth hormone and Kunitz domain 
proteins (TKDP). In this review, the structure, special feature and function of ruminant placenta is 
presented. 
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GİRİŞ 

Bütün eutherian (plasentalı) memelilerde gebelik süresince 
plasenta gelişir. Gebelik boyunca yavruya ait koryon (chorion) ile 
uterus mukozası arasında, yavrunun gelişmesi ve korunması için 
gelişen ekstra embriyonal doku plasentayı oluşturur. Embriyonun 
beslenmesini, gelişmesini, solunumunu ve boşaltımını sağlar; 
embriyonun gelişmesi süresince de değişik hormonlar salgılar. 
Plasenta, insan ve hayvan türlerinde kendine has özellikler 
gösterir. Bu nedenle plasentalar anatomik, histolojik ve jinekolojik 
olarak sınıflandırılabilir. Plasentaların sınıflandırılması, temel 
olarak plasentanın anatomik özellikleri göz önüne alınarak yapılır. 
Anatomik olarak plasentalar, diffuz ve lokal plasenta olarak 
ayrılır. Diffuz plasentada koryon villusları yaygındır. Bu tip 
plasenta kısrak, eşek ve domuzda görülür. Lokal plasentalarda 
koryon üzerinde bulunan villuslar (villi chorialis), belli noktalar 
üzerinde yerleşim gösterirler. Buna göre lokal plasentalar 
plasenta cotyledonata ruminantlarda, plasenta zonaria 
karnivorlardan kedi ve köpeklerde, plasenta discoidea ise insan ve 
maymunlarda görülür. Jinekolojik olarak plasenta, plasenta 
desiduata, plasenta adesiduata ve plasenta intermedia olarak üç 
gruba ayrılır (Kılıçoğlu ve Alaçam 1985). 

Ekstraembiyonik keselerin gelişimi ile embriyonun genel vücut 
formu gelişmeye başladığında, ekstraembriyonik keseler 
endometriyuma bağlanır. Bu olaya implantasyon denir (Özen, 
1994). Bu süre türe göre değişim göstermektedir. Blastosist 
(blastocyst) intrauterin yaşamın başlangıcında diffuzyonla 
histotrof ile beslenir. Histotrof embriyonun beslenmesinde 
yetersiz kaldığında, inekte 12. günde, köpek ve kedilerde 13–17. 
günde ve kısrakta 25–30. günde uterusda embriyonik 
bağlantılarla implantasyon başlar (Kılıçoğlu ve Alaçam 1985). 
Koyunlarda 15–16. gebelik gününde başlayan implantasyon ve 
plasentasyon 50–60. günler civarında gelişmesini tamamlar 
(Guillomot 1995).    

Plasenta anne ile yavru arasında bir bariyer görevi görür. 
Ruminantlarda plasenta, koriyon ile uterus mukozası arasındaki 
ilişkini derecesine göre yarım (semi) plasenta grubuna girer. 
Ruminant koryonunda, koryon villusları belli odaklarda topluluk 

halinde bulunurlar ve bu yapılar kotiledon (cotyledon) olarak 
isimlendirilir. Ruminantlarda uterus mukozası ile koryon 
arasındaki ilişki yüzeysel olduğu için decidua şekillenmez. Bunun 
yanında küçük ruminantlarda, uterus epitelinde yer yer erimeler 
oluştuğunda koryon villusları uterus bağdokusu ile karşı 
karşıyadır. Küçük ruminantlarda plasenta, uterus epitelindeki 
yüzeysel erimeler nedeniyle desiduatalı plasentalar ile adesiduata 
tipi plasentalar arasında yer alır ve bu nedenle intermedia tip 
plasentadan söz edilebilir. Buna göre büyük ruminantlarda 
plasenta epiteliyo-koryal (epithelio-chorial), koyun ve keçilerde 
sindesmo-koryal (syndesmo-chorial) plasenta tipi görülür. 

Ruminant Plasentanın Yapısı  

Histolojik olarak sinepiteliokoryal kotiledonata 
(synepitehliochorial cotyledonary) tipi plasenta görülen 
ruminantlarda, tür içinde değişen sayıda plasentom taşımalarına 
rağmen morfolojik olarak üniform bir yapı gösterirler. Ruminant 
plasentalarında, binuklear trophoblast hücreleri ile uterus epitel 
hücrelerinin füzyonu ile fötomaternal sinsityumun şekillenmesi 
nedeniyle sinepiteliokoryal olarak adlandırılır (Wooding 1992). 
Plasentomlar anne ile yavru arasında besin unsurları ile metabolik 
atıkların değişim alanlarıdır. Plasentomlar, fötal koryon villusları 
ile maternal kriptlerin (caruncula) karşı karşıya gelmesi ile oluşan 
maternofötal proliferasyon alanlarıdır (Davis ve ark. 2000; 
Igwebuike 2009). Fötal villus kümeleri kotiledon, maternal 
kriptler ise karunkula (caruncle) olarak adlandırılır. Değişik 
türlerde plasentom sayısı ve hacmi oldukça değişkenlik 
göstermekle beraber geyiklerde 4–6 (oldukça büyük yapıda), sığır 
70–142, koyunda 80–100, keçilerde 160–180 adet bulunmaktadır 
(Wooding 1997; Wooding ve Flint 1994; Green ve ark. 1998; 
Wooding 2005). Plasentomların hacmini koryon villuslarının 
uzunluğu ve dallanması belirlemektedir. Koyunlarda 
plasentomların çapları 10–50 mm ve sayısı fötüs başına 20 ile 70 
arasında değişir (Sammin ve ark. 2009). Plasentomların 
maksimun sayısı türe spesifiktir ve bunu neonatal uterusda 
bulunan karunkula sayısı belirlemektedir. Karunkula ise bezsiz 
endometriyum alanlarının şekillendirdiği ve bez bulunan 
bölgelerden tamamen farklı bir damarlaşma gösteren uterus 
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oluşumlarıdır (Wooding ve ark. 1997; Igwebuike 2009).  

Koryon villuslarının dış yüzünü trophoblast hücreleri örter. 
Ruminantda üç farklı trophoblast hücre türü vardır: İki çekirdekli 
trophoblast hücreleri (%20- binucleate cell), tek çekirdekli 
trophoblast hücreleri (%80- uninucleate cell) ve türe göre değişen 
oranlarda hibrid fötomaternal sinsitial plak hücreleri (Trinuclear 
cell) (Wooding 1984; 1992; 1997). Koyun ve keçilerde embriyo 
uterusa tutunmaya başlayınca, özellikle karunkula alanlarında 
uterus prizmatik epitel hücreleri, aşamalı olarak çok çekirdekli 
dev hücrelere (multinucleated gigant cells) veya sinsitial plaklara 
(syncytial plaques) dönüşürler (Wooding 1984; Wango ve ark. 
1990a, b). Sinsitial plakların gelişimi ve orijini hakkında farklı 
görüşler vardır. Birinci görüşe göre, uterus prizmatik epitel 
hücreleri lateral füsyonla bu çok çekirdekli hücreleri 
oluşturmaktadır. Bu görüşe göre sinsityal plak tamamen maternal 
orijinlidir (Dent 1973). İkinci görüş ise; fötal binuklear 
trophoblast hücrelerinin göçü sonucu fötomaternal yüzeyde bu 
hücrelerin prizmatik uterus epitel hücreleri ile kaynaşmasıyla 
şekillendiğini ileri sürmektedir (Wooding 1984; Wango ve ark. 
1990a, b). Bu nedenle sinsitial plak hibrid hücre katmanından 
meydana gelmektedir. Bu hibrid hücreler, implantasyon süresince 
derin karunkula kriptlerinin endometriyum yüzeyinde görülür 
(Lee ve ark. 1986), bu hücre şekillenmesi nedeniyle histolojik 
sınıflandırmalarda ruminant plasentaları sinepitelyokoryal 
(synepiteliochorial) plasenta olarak adlandırılmaktadır (Wooding 
1992; Wooding ve ark. 1997; Lee ve ark. 1997). 

Karunkulalar
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Şekil 1. Ruminant plasentalarında plasentom yapısı. 
(http://realanimators.com/ags.pdf,  Erişim tarihi 20 Kasım 2009) 

Figure 1. Placentome structure of ruminant placenta. 
(http://realanimators.com/ags.pdf,  Access date: 20 November 
2009) 

 

Şekil 2. Ruminantlarda plasentomlar, amnion ve fötüs. 
(http://realanimators.com/ags.pdf, Erişim tarihi: 20 Kasım 2009) 

Figure 2. In the ruminats placentome, amnion and feotus. 
(http://realanimators.com/ags.pdf,  Access date: 20 November 
2009) 

Koyun, keçi ve ineklerde implantasyondan hem sonra 
maternofötal sinsityum şekillenir. Bu yapı koyun ve keçi 
plasentomlarında doğuma kadar sürmektedir, ama plasentomlar 
arası bölgelerde ve inek plasentomlarının tamamında maternal 
yarım epitel hücreleri, bir kısım uterus epitel hücrelerinde köken 
alarak yenilenirler (Lee ve ark. 1995; Green ve ark. 1998). Diğer 

ruminantlardan farklı olarak koyun plasentomlarında, 
maternofötal alanlar aynı zamanda büyük granüler lenfositler de 
taşırlar (Lee ve ark. 1992; 1988). Bununla beraber bazı geyik 
türlerinde sinsityumun sınırlı bir alanda oluştuğu bildirilmiştir 
(Wooding ve Flint 1994). 

Plasentanın Fonksiyonları  

Plasentanın temel görevi, maternal ve fötal dolaşımlar arasında 
metabolik artıkların ve gazlarını değişimini sağlamak ile hormon 
salgılamak olarak ifade edilebilir. Bu işlemler oldukça karmaşık 
mekanizmalar ile gerçekleşmektedir (Langman 2005). 
İmplantasyon süresince gebeliğin sürebilmesi için konseptusun 
(conceptus - embriyo/fötüs ve ilişkili ekstraembriyonal keseler) 
histotrofik beslenmesi gerekir. Histotrof öncelikli olarak uterus 
bezlerinden salgılanır, embriyo taslağı bunun içinde yüzer ve 
plasental areolalar tarafından absorbe edilerek konseptusun 
beslenmesi sağlanır. Domuz ve ruminant plasentalarında görülen 
areolaların her biri, uterus bezlerinin ağız kısımları üzerinde 
gelişirler ve uterus sütünün transport ve absorbsiyon alanları 
olarak özelleşmiştir (Spencer ve Bazer 2004; Igwebuike 2009).      

Bütün memelilerde endometrial uterus bezleri, histotrof olarak 
adlandırılan proteinler ve değişik besin unsurları içeren kompleks 
bir sıvı salgılarlar. Bu salgı ürünü içerisinde değişik enzimler, 
büyüme faktörleri, sitokinler, lenfokinler, hormonlar, transport 
proteinler vb bulunur (Spencer ve Bazer 2004).  

Gebeliğin sağlıklı sürebilmesi için “fötal allograft”ın uterus 
tarafından immunolojik olarak kabul edilmesi gerekmektedir 
(Sammin ve ark. 2009). Fötüsün reddedilmemesi farklı nedenlerle 
olabileceği düşünülmektedir: Birincisi uterusdan fötüsün fiziksel 
olarak ayrılmasını sağlayan anatomik bariyer; ikincisi fötüsün 
maternal immun cevabı yeterince aktive etmemesi ve üçüncüsü 
ise, uterusun fötüse immun tolerans sağlaması. 

Anne ile fötüs ayıran fiziksel bariyerin oluşumunu sağlayan 
plasentanın sinsisyotrophoblast hücreleri insan, fare ve 
ruminantlarda Major Histocompatility Complex I (MHC I) 
antijenleri eksprese etmezler (Entrican 2002). Koyunlarda ne 
trophoblast hücreleri ne de fötomaternal sinsitial hücreler MHC 
sınıf I salgılamazlar. Oysa plasentada interplasentomal alanlardaki 
endometriyal epitel hücreler ile karunkula stromal hücreler bu 
molekülleri salgılarlar (Gogolin-Ewens ve ark. 1989).      

Desidualı plasentalarda desidua, embriyonun gelişmesi için 
immun koruyucu bir ortam sağlar. Desidual reaksiyon için, 
endometrial stroma içindeki T lenfositlerinin aktivasyonunu 
inhibe etmek için desidua hücreleri tarafından prostaglandinler 
gibi immun sistemi baskılayıcı maddeler üretilir (Demir 2006). 
Lenfositlerin aktivasyonu fötomaternal ara yüzeyde 
baskılanabilir. Trophoblastlar interferon tau (IFN-T) salgılar, 
bununla birlikte hem trophoblast hücreleri hem de endometriyum 
epitel hücreleri prostaglandin E2 ve endometrial bezler, uterus süt 
proteinlerinden serpinleri salgılar ki bütün bu maddeler lenfosit 
aktivasyonunun inhibe edici etkiye sahiptirler (Hansen ve Liu 
1996). Bununla beraber, trophoblastlar tarafından eksprese 
edilen non-klasik (non-classical) MHC sınıf I antijenleri maternal 
NK’ların sitotoksik etkilerine karşı da koruyuculuk görevi 
yapmaktadır (Entrican ve Wheelhouse 2006).   

Binuklear trofoektoderm hücrelerinin iki temel özelliği vardır: 
Bunlardan birincisi, yukarıda kısaca değinildiği gibi bu hücrelerin 
göçü ve uterus yüzey epitel hücreleri ile füzyonu sonucu 
fötomaternal hibrid trinuklear hücreleri oluşturması. İkincisi ise, 
bu hücreler yoğun salgı granüllerine sahiptirler ve bu granül 
içeriklerini maternal sisteme aktarırlar (Wooding ve ark. 1987; 
Wooding 1997). Bu yoğun salgı granülleri içinde, büyük 
çoğunluğu gebelikle ilişkili glikoproteinler (pregnancy-associated 
glycoproteins - PAGs) gibi plasental laktojenler bulunur (Duello ve 
ark. 1986; Wooding 2005; Garbayo ve ark. 2008).    

Ruminant plasentalarında trofoektoderm hücreleri gebelikle 
ilişkili glikoproteinler salgılamaktadır. Bu proteinler, aspartik 
proteinaz ailesine aittirler (Xie ve ark. 1991a; 1994;1995) ve 
bunların bazıları maternal kanda sirküle oldukları için değişik 
gebelik testlerinin yapılmasını da kolaylaştırırlar (Zoli ve ark. 
1992). Moleküler biyolojik araştırmalar göstermiştir ki ruminant 
genomu, birkaç tane gebelikle ilişkili glikoprotein geni 
bulundurmaktadır (Garbayo ve ark. 1999; Green ve ark. 2000; El 
Amiri ve ark. 2003, 2004; Atkinson ve ark. 1993). Gebelikle ilişkili 
glikoproteinler ilk kez sığırlarda plasental antijen olarak 
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implantasyondan sonra maternal serumunda belirlenmiştir 
(Klisch ve Leiser 2003; Green ve ark. 1998). PAG molekül ağırlığı 
67.000 olan asidik bir glikoproteindir. Buna benzer olarak gebelik 
spesifik antijenlerin de iki farklı türleri vardır; gebelik spesifik 
protein A ve gebelik spesifik protein B (pregnancy specific protein 
- PSP- A ve B). PAG ve PSP-B plasental ekspresyonu binuklear 
hücrelerle sınırlıdır (Xie ve ark. 1991b). Bununla beraber yapılan 
çalışmalarda, maternal kanda da PSP-B antijenine rastlanmıştır. 
Bunun muhtemelen, trinuklear hücrelerin şekillenmesinden sonra 
granül içeriklerinin ekzositozu sonucu şekillenmiş olabileceği 
bildirilmektedir (Eckblad ve ark. 1985; Green ve ark. 1998).  

Yapılan çalışmalarda inek ve koyun trophoblast hücrelerinden 
Kunitz domain proteinlerin (TKDPs) de salgılandığı bildirilmiştir 
(Kramer ve ark. 1994; MacLean ve ark. 2003). TKDPs gebelik 
süresince identikal bir özellik göstermez. Genel olarak, en yüksek 
seviyesine trophoblastların uterus epiteline tutunma ve adezyonu 
zamanında rastlanır (MacLean ve ark. 2004).   

Ruminant plasentalarında genel özellikler bakımında plasental 
transport diğer türlere benzerdir. Bununla beraber, 
immunoglobulinlerin maternal yarımdan fötüse geçişi 
olmamaktadır, bu nedenle yeni doğan genç ruminant antikor 
sirkülasyonu olmaksızın doğar. 

Plasenta, gebelik süresince besin maddeleri, gazlar ve metabolik 
artıkların anne ile fötüs arasında değişimini sağlarken, bu iki 
kompartıman arasında hücre göçüne karşı da koruyucu görev 
görür. Plasenta aynı zamanda otokrin, parakrin ve endokrin bir 
organ olarak geniş bir skalaya sahip çok sayıda steroid ve peptit 
hormon salgılar. Salgılanan bu hormonlar fötoplasental birimin 
(conseptus) gelişmesini ve annenin bu fizyolojik değişime 
uyumunda destek görevi sağlarlar (Gootwine 2004). Ruminant 
plasentalarının en önemli hormonları progesteron ve diğer 
progestinler, östrojenler ve plasental laktojenlerdir (Sammin ve 
ark. 2009). Ruminantlarda gebeliğin erken dönemlerinde 
konseptus gelişmeleri için kaçınılmaz olan progesteron desteğini 
sağlamak için, luteal regresyonu engelleyen sinyaller gönderir. Bu 
aşamada, blastosit antiluteolitik bir protein olan trophoblastik 
interferon oluşturur ve bu da luteolizis için gerekli olan 
endometriyal oksitosin reseptörlerinin gelişmesini engeller 
(Alaçam ve ark. 1999). Koyun plasentasından yüksek oranlarda 
progesteron salgılandığı için, gebeliğin yaklaşık 55 – 70. günlerde 
korpus luteum uzaklaştırılsa bile gebelik kesintiye uğramaz 
(Anonim 2009; Sammin ve ark. 2009). Bunun aksine inek ve 
keçilerde plasental progesteron daha az miktarlarda salgılandığı 
için luteal progesterona gebelik boyunca ihtiyaç vardır. Keçi 
plasentasında yüksek miktarda progesteron sentezlenmesine 
rağmen, sekresyon öncesi bunun büyük bir kısmı biyolojik olarak 
inaktif pregnane dönüşür.   

Plasentadan salgılanan plasental laktojen miktarı, inek ve 
koyunda oldukça farklılık gösterir. İneklerde bu hormon, maternal 
serumda gebeliğin yaklaşık 4. ayında belirlenir ve doğuma doğru 
azalır. Koyunlarda plasental laktojen, maternal serumda gebeliğin 
50. günü civarında görülmeye başlar, 120–130. gebelik günlerinde 
en üst düzeylerine çıkar ve gebelik boyunca varlığını sürdürür 
(Anthony ve ark. 1998). Plasental laktojen aynı zamanda, fötal 
kuzu serumunda da birikim gösterir (Anonim 2009; Sammin ve 
ark. 2009).         

Koyun plasental laktojenleri üzerinde birçok çalışma yapılmıştır, 
ama bunların fizyolojik görevleri tam olarak anlaşılmamıştır. 
Fizyolojik fonksiyonları arasında memelerin gelişmesi ve fötal 
büyüme sayılabilir (Koo ve ark. 2002; Gootwine 2004). Balıklarda 
kalsiyum dengesini ayarlamadan sorumlu olduğu bilinen 
staniokalsin (stanniocalcin - STC) hormonu, yapılan bir çalışmada 
koyunlarda uterus ve plasenta dokularında da belirlenmiştir 
(Song ve ark. 2006). Koyun plasentası aynı zamanda gebeliğin 35 
ve 70. günleri arasında büyüme hormonu (Growth hormone) da 
salgılar (Lacroix ve ark. 1996; 2002). Laktojenik ve somatogenik 
hormonlarının, gebelik süresi boyunca konseptusun büyüyüp 
gelişmesi için endometriyal bezlerin morfogenesisini ve farklı 
görevlerinin situmule edilmesinde anahtar rol oynadığı 
düşünülmektedir (Spencer ve Bazer 2004).      

Bütün memeli fötüsleri için asıl ve en önemli besin kaynağı 
glukozdur ve tek kaynak da anne kanıdır. Plasental membran 
bariyerlerinde kolaylaştırılmış difüzyonla geçen glukozun geçişi 
yavaştır, ama deneysel olarak membran içine glukoz transport 
protein molekülleri verilirse geçiş hızı artırılabilir (Barrett ve ark. 

1999; Illsley 2000). Bu moleküller glukozun kolaylaştırılmış 
difüzyonunu sağlarlar. Bu süreç stereospesifik ve doyurulabilirdir, 
enerjiye gereksinim yoktur. Bununla birlikte normal gebeliklerde, 
glukoz konsantrasyonu maternal kanda fötal dolaşım kanından 
daha yüksektir (Wooding ve ark. 2005).  

SONUÇ  

Sonuç olarak, ruminantlarda sinepitelyokoryal plasenta tipi 
görülür. Plasentom (cotyledon ve caruncula) taşıyan ruminant 
plasentaları, türler arasında az da olsa farklılıklar göstermektedir. 
Plasenta bariyeri çok iyi gelişmiş olduğundan (maternal – pars 
uterina ve fötal – pars fetalis katmanların çoğunlukla varlığından 
dolayı) anneden fötüse immunglobulin geçişi ruminantlarda 
mümkün olmamaktadır. Besin unsurlarının, metabolik artıkların 
ve gaz değişimi diğer plasentalara benzerlikler göstermektedir. 
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