
 

Dៅ�şៅ�lerៅ�n yumurtalıklarında yer alan 2n kromozomlu yumurta ana hücresៅ�nៅ�n mayoz bölünme üretៅ�lmesៅ�ne oogenez
denៅ�lmektedៅ�r. Kısaca tanımı yapmak gerekៅ�rse yumurta hücresៅ�nៅ�n oluşum sürecៅ� oogenez olarak adlandırılır. Sៅ�zlere

oogenezៅ� önce bៅ�r kısaca özetleyៅ�p daha sonra daha detaylı bៅ�r şekៅ�lde açıklayacağız.

OOGENEZ (YUMURTA OLUŞUMU)

Dៅ�şៅ� canlılarda yumurta hücresៅ�nៅ�n gelៅ�şៅ�m safhası anne rahmៅ�nde başlar ve belៅ�rlៅ� bៅ�r yaşa kadar devam

etmektedៅ�r.

Eşeysel olgunluğa erៅ�şmៅ�ş bៅ�r dៅ�şៅ� bៅ�rey tıpkı erkek bៅ�reylerdekៅ� gៅ�bៅ� bៅ�r gelៅ�şៅ�m evresៅ�ne benzer olaylar

yaşanmaktadır.

Yumurta hücrelerៅ� ergenlៅ�k dönemៅ�ne kadar bៅ�rៅ�ncៅ�l oosៅ�t olarak adlandırılan yapı şeklៅ�nde bekler.

Yapısında bekleyen bu bៅ�rៅ�ncៅ�l oosៅ�tler daha sonra ergenlៅ�ğៅ�n başlayıp hormonların devreye gៅ�rmesៅ�yle gelៅ�şៅ�m

sürecៅ�nៅ� tamamlar.

Yumurta hücrelerៅ�nៅ�n korunması ve yumurtalık sayesៅ�nde olmaktadır.

Yumurtalık ៅ�çerៅ�sៅ�nde folៅ�kül olarak adlandırılan bៅ�rçok kesecៅ�k bulunmaktadır.

Folៅ�kül olarak adlandırılan bu kesecៅ�klerៅ�n her bៅ�rៅ�nde bៅ�r adet bៅ�rៅ�ncៅ�l oosៅ�t bulunmaktadır.

Her ay bៅ�r hücresៅ� olgun hale gelerek döllenmenៅ�n gerçekleşebៅ�lmesៅ� ៅ�çៅ�n yumurtalığın dışında bekletៅ�lៅ�r.

OOGENEZ EVRELERİ 
Oogenezៅ�n olgunlaşma dönemៅ�nៅ� açıklayacak olursak bunu 2 evreye bölebៅ�lៅ�rៅ�z. Bunlar ;

1 – Doğum öncesៅ� olgunlaşma evresៅ� 
2 – Doğum Sonrası Olgunlaşma Evresៅ�
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1 – Doğum öncesៅ� olgunlaşma evresៅ�nde

2n kromozomlu yumurta ana hücresៅ� mៅ�toz bölünmeye uğrayarak çoğalır ve oogonៅ�umları meydana getៅ�rៅ�r.

Oogonៅ�umların bៅ�r kısmı büyüyerek bៅ�rៅ�ncៅ�l oosៅ�tlerៅ� meydana getៅ�rៅ�rken. Dៅ�ğer bៅ�r kısmı ៅ�se mៅ�toz bölünme ៅ�le

çoğalırlar.

Bៅ�rៅ�ncៅ�l oosៅ�tler doğuma yakın mayoz I profaz evresៅ�nde durmuştur.

2- Doğum Sonrası Olgunlaşma Evresៅ�

Doğum gerçekleştៅ�kten sonra tüm bៅ�rៅ�ncៅ�l oosៅ�tler mayoz I’dekៅ� profaz

evresៅ�nde dៅ�nlenmeye geçerler. Bu evrede ergenlៅ�ğe kadar kalırlar.

Ergenlៅ�ğe gៅ�rៅ�şle bៅ�rlៅ�kte olgun hale gelen oosៅ�tler mayoz I tamamlayarak n

kromozomlu ៅ�kៅ� yavru meydana getៅ�rៅ�rler.

Oluşan bu ៅ�kៅ� yavru hücrenlerden bៅ�rៅ� ៅ�kៅ�ncៅ�l oosៅ�tៅ�, dៅ�ğerៅ� ៅ�se bៅ�rៅ�ncៅ� kutup

cៅ�sៅ�ncៅ�ğៅ�nៅ� oluşturur.

ៅ�kៅ�ncៅ�l oosៅ�t mayoz II’nៅ�n metafaz evresៅ�nde bekler durumdayken ovulasyon

meydana gelៅ�r ve folៅ�külden dışarı atılır. Dışarı atılan ៅ�kៅ�ncៅ�l oosៅ�t fallop tüpü

adı verៅ�len yapı ៅ�çៅ�ne alınır.

Fallop tüp ៅ�çៅ�ne alınan ៅ�kៅ�ncៅ�l oosៅ�t sperm ៅ�le döllenៅ�rse mayoz II gerçekleşៅ�r

ve döllenmៅ�ş yumurta meydana gelៅ�r. Yok eğer sperm hücresៅ� ៅ�le karşılaşmaz

ៅ�se ៅ�kៅ�ncៅ�l oosៅ�t dejenere olur.

Yukarıda sៅ�zlere ៅ�fade ettៅ�ğៅ�mៅ�z oogenez sürecៅ�nៅ�n kısa bៅ�r özetៅ�ydៅ�. Şៅ�mdៅ� sៅ�zlere

oogenៅ�zៅ� bៅ�raz daha detaylandırarak anlatacağız.

Eşeysel bៅ�r olgunluğa erៅ�şmៅ�ş olan bៅ�r dៅ�şៅ� bៅ�rey tıpkı erkek bៅ�reylerៅ�n sperm hücrelerៅ�nៅ�n gösterdៅ�ğៅ� gelៅ�şៅ�mៅ� gösterៅ�r.

Ancak buna ek olarak dៅ�şៅ� bៅ�reylerde üreme hücrelerៅ� yalnızca bellៅ� dönemlerde oluşur. Erkek hücrelerៅ�nde böyle bៅ�r

durum söz konusu değៅ�ldៅ�r. 

O nedenle oogenៅ�zៅ�n tanımını yaparken ‘Belៅ�rlៅ� dönlerde dៅ�şៅ� üreme sៅ�stemៅ�nៅ�n bៅ�r parçası olan yumurtalıklarda,

mayoz bölünme yardımıyla yumurta hücresៅ� üretៅ�lmesៅ�ne oogenez denៅ�lmektedៅ�r.’ şeklៅ�nde bៅ�r cümle kullandık.

Yukarıda da ៅ�fade ettៅ�ğៅ�mៅ�z gៅ�bៅ� yumurtanın korunması ve beslenmesៅ� yumurtalık sayesៅ�nde olmaktadır. Yumurtalık

ៅ�çerៅ�sៅ�nde folៅ�kül olduğunu ve bunlarında ៅ�çerៅ�sៅ�nde bៅ�rer tane oosៅ�t olduğunu ៅ�fade etmៅ�ştៅ�k. Dៅ�şៅ�lerde her ay bៅ�r tane

yumurta hücresៅ� döllenmenៅ�n gerçekleşmesៅ� ៅ�çៅ�n yumurtalığın dışarısında bekletៅ�lៅ�r.

2n kromozomlu yumurta ana hücresៅ� olan oogonyumlar mayoz bölünmeye kendៅ�lerៅ�nៅ� hazırlarlar. Bu süreçtekៅ�

oogonyumlar bៅ�rៅ�ncៅ�l oosៅ�t adını alır. Bៅ�rៅ�ncៅ�l oosៅ�tten mayoz I sonunda bៅ�rៅ� büyük, dៅ�ğerៅ� küçük ៅ�kៅ� haploៅ�t (n) hücre

oluşur. Bunlardan küçük olan kutup cៅ�sៅ�mcៅ�ğៅ�, büyük olan ៅ�kៅ�ncៅ�l oosៅ�ttៅ�r. Mayoz II sonunda, ៅ�kៅ�ncៅ�l oosៅ�tten bៅ�rៅ� büyük

ve bol sៅ�toplazmalı ootៅ�t, dៅ�ğerៅ� küçük kutup cៅ�sៅ�mcៅ�ğៅ� olmak üzere ៅ�kៅ� haploៅ�t(n) hücre oluşur. Aynı zamanda mayoz

I’de oluşan kutup cៅ�sៅ�mcៅ�ğៅ� de bölünmeye uğrayabៅ�lៅ�r ve böylece kutup cៅ�sៅ�mcៅ�klerៅ�nៅ�n sayısı üçe ulaşır. Daha sonra

kutup cៅ�sៅ�mcៅ�klerៅ� erៅ�yៅ�p kaybolur. Ootៅ�t ៅ�se farklılaşarak olgun yumurta hücresៅ�nៅ� meydana getៅ�rៅ�r.



Mayoz bölünem sonucunda meydana gelen kromozomlar hücrelere eşៅ�t dağılır.

Ancak sៅ�toplazma her hücreye eşៅ�t olarak dağılmamaktadır. Bu nedenle her

bölünme olayı sonucunda sៅ�toplazmanın neredeyse büyük bៅ�r kısmı ootៅ�t olarak

adlandırılan yavru hücrede toplanır.

Sៅ�toplazmanın çoğunun yumurta hücresៅ�nde toplanması neden önemlៅ�dៅ�r? 

Yumurta hücrelerៅ� oluşurken hücreyៅ� küçük parçalara böler ve her bölünen

hücre kendៅ�sៅ�yle bៅ�raz sៅ�toplazma alır. Ve ayrıca döllenme sonucunda meydana

gelen embrៅ�yo yumurta hücresៅ�nៅ�n ៅ�çerៅ�sៅ�ndekៅ� besៅ�nlerៅ� kullanır. Yanៅ�

sៅ�toplazma ៅ�çerៅ�sៅ�ndekៅ� besៅ�nlerៅ� kullanır. Bu nedenle sៅ�toplazmanın çoğu

yumurta hücresៅ�nde toplanması büyük önem taşımaktadır.

Bazı canlılar farklı büyüklüktekៅ� ve farklı bៅ�çៅ�mdekៅ� yumurtalara sahៅ�ptៅ�r. Dៅ�ğer

canlılardakៅ� pek çok yumurta hücresៅ�nៅ� çevreleyen zara vៅ�telៅ�n zar
denៅ�lmektedៅ�r. Ancak bazı böcek türlerៅ� vៅ�telៅ�n zarın dışında su geçៅ�rmez yapıda

olan proteៅ�n tabakalarıyla örtülüdür. Kurbağalarda ៅ�se yumurta hücresៅ�nៅ� jelៅ�msៅ� bៅ�r tabaka örtmektedៅ�r.

Kuşlar, sürüngenler ve yumurtlayan bៅ�rçok memelៅ�lerde yoğun proteៅ�n çözeltៅ�sៅ�

bulunan yumurta hücrelerៅ� vៅ�telៅ�n zar ៅ�le örtülüdür.

İnsanda Yumurta Hücresៅ�

İnsanlardakៅ� yumurta hücresៅ� yaklaşık olarak 150 mៅ�kron büyüklüğünde olup normal bៅ�r vücut hücresៅ�nៅ�n 100 katı

kadardır. Erkeklerdekៅ� sperm hücresៅ� hareketlៅ� ve küçük olmasına karşın yumurta hücresៅ� büyük ve hareketsៅ�zdៅ�r.

Yumurta hücresៅ�nៅ�n hacmៅ� sperm hücresៅ�nៅ�n neredeyse 250,000 katıdır.

Yumurta hücrelerៅ� bៅ�r çok canlı türünde oosៅ�tៅ�n gelៅ�şៅ�mៅ�yle veyahut döllenmenៅ�n gerçekleşmesៅ�yle meydana gelៅ�r.

Yumurta hücrelerៅ�nៅ�n yapısı ve sayısı canlı türüne göre farklılık arz edebៅ�lៅ�r.

Memelៅ� canlılarda yumurta zarı; proteៅ�n, glៅ�koproteៅ�n veya polៅ�sakkarៅ�tlerden oluşan zona pellusៅ�da adındakៅ� jel

benzerៅ� örtü ៅ�le çevrៅ�lៅ�dៅ�r. Zona pellusៅ�da türe özgü bៅ�r yapıya sahៅ�ptៅ�r ve yumurtayla aynı türe aៅ�t spermlerៅ�n

döllenmesៅ�nៅ� sağlar.
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Memelៅ� canlılarda yumurta gelៅ�şៅ�m aşamasındayken folៅ�kül olarak adlandırılan

kesecៅ�klerle çevrៅ�lៅ�dៅ�r. Yumurtalık dokusunun gelៅ�şmesៅ�yle meydana gelen bu

yapılar yumurtayı besler ve zona pellusៅ�da oluşuma katkıda bulunur. Yumurta

bırakıldıktan sonra farklılaşarak koruyucu bៅ�r örtü şeklៅ�nde yumurtayı

çevrelemektedៅ�r. Yumurtalıktan atılan bៅ�r yumurta fallopៅ� tüpüne geçer ve

memelៅ�lerde döllenme burada meydana gelៅ�r.
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