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ÖZET 
İnsan ve hayvan materyali üzerinde yapılan ça-

lışmalar sonucu kinosiliyumlu ve salgı hücreleri ol-
mak üzere iki tip hücre içeren tuba uterina mukoza 
epitelinin östrojen ve projesteron hormonlarının et-
kisi altında ışık ve elektron mikroskobu düzeyinde 
ayırd edilebilen siklik değişiklikler gösterdiği pek 
çok araştırmacı tarafından bildirilmiştir. Bu çalışma-
da tuba uterina ampulla ve fimbriya bölgeleri muko-
za epitelinin menstrüel siklusun proliferasyon ve 
sekresyon evrelerinde gösterdiği ultrastrüktürel deği-
şikliklerin incelenmesi amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Tuba uterina, Epitel, 
Menstrüel siklus, Ultrastrüktür 

SUMMARY 
Ultrastructural Changes in the Ampullary and 

Fimbrial Regions of Human Fallopian Tube Epitheli-
um at Different Phases of the Menstrual Cycle 

The lining epithelium of the fallopian tube is 
simple collumnar and consist of ciliated and secre-
tory celis. Previous studies on human and animal 
materials showed that fallopian tube epithelium un-
dergoes cyclic morphologic and ultrastructural 
changes under the influence oföstrogen and proges-
terone hormon concentrations. While the östrogen 
induces the ciHation, secretory activity of the epithe-
lium, progesterone inhibits its effects and causes at-
rophy and loss of secretory activity. 

The aim of this study is to observe the ultrast-
ructural changes in the fimbrial and ampullar regi-
ons of human tubal epithelium during the phases of 
the menstrual cycle. 

Key Words: Fallopian tube, Menstrual cycle, 
Ultrastructure 

Tuba uterina kinosiliyumlu ve salgı hücreleri ol-
mak üzere iki tip hücre içeren tek katlı prizmatik epi-
telle döşelidir.Bu hücrelerin yapıları,sayıları ve birbir-
lerine olan oranları tuba uterinanın çeşitli bölgelerin-
de farklılıklar gösterir. İnsan ve hayvan materyali üze-
rinde yapılan çalışmalar sonucu tuba uterina mukoza 
epitelinin östrojen ve projesteron hormonlarının etkisi 
altında mestrüel siklus süresince, menapozda, hormo-
nal replasman tedavisi sonrasında, gebelik ve puerpe-
ral dönem süresince ışık ve elektron mikroskobu düze-
yinde ayırd edilebilen siklik değişiklikler gösterdiği 
pek çok araştırmacı tarafından bildirilmiştir.Östrojen 
hormonuna bağlı olarak epitelde hücre boyu, kinosili-
yumlu hücre sayısı ve salgılama aktivitesi artar-
ken,projesteron hormonuysa hücre boyunun kısalma-

sına ve salgı aktivitesinin durmasına neden olmaktadır 
(1,2,3,4,5,6). 

Bu çalışmada kadın üreme fonksiyonlarında çok 
önemli bir rolü olan tuba uterinanın fimbriya ve am-
pulla bölgeleri mukoza epitelinin menstrüel siklusun 
proliferasyon ve sekresyon evrelerinde gösterdiği siklik 
değişikliklerin ultrastrüktürel düzeyde incelenmesi 
amaçlanmıştır. 

MATERYAL VE METOD 

Çalışma materyali yaşları 25-45 arasında normal 
jenital siklusu olan ve laparaskopik cerrahi yöntemle 
tüp bağlanması yapılan üreme çağındaki altı kadından 
elde edildi. Vakaların siklus günlemeleri son adet ta-
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rihleri, operasyon öncesi serum hormon değerleri ve 
operasyon sırasında alınan endometriyum küretaj ma-
teryalinin Noyes kriterlerine göre değerlendirilmesiyle 
yapıldı buna göre vakaların ikisi siklusun proliferas-
yon, dördüyse sekresyon evreleriyle uyumluydu. La-
paraskopik yöntemle tek taraflı tümüyle çıkarılan tuba 
uterinalar fimbriya ve ampulla bölgelerine ayrılarak bu 
bölgelerden alınan doku örnekleri Elektron mikrosko-
bu için 0,1 M fosfat tamponlu % 3'lük glutaraldehit ve 
%1'lik osmiyumtetroksit çözeltisiyle tespit edildi. De-
receli alkollerden geçirilerek suyu alındı ve Araldite 
CY212'ye gömüldü. Elde edilen bloklardan LKB-III ult-
ramikrotomunda cam bıçakla 1 mikrometre kalınlığın-
da yarı ince kesitleri alındı. Toluidin mavisi-Azür II bi-
leşik boyasıyla boyandılar Elde edilen kesitler topogra-
fik lokalizasyon için Carl-Zeiss 7082 araştırma foto-
mikroskobunda incelenerek fotoğrafları çekildi. Ultra-
ince kesitler Jeol 100C geçirimli elektron mikrosko-
bunda (TEM) incelenerek elekton mikrografları çekildi 
(2,4). 

BULGULAR 

Işık mikroskobunda yarı ince kesitlerde ve geçi-
rimli elekton mikroskobunda tuba uterina fimbriya ve 
ampulla bölgelerinin lümenini döşeyen epitelin kino-
siliyumlu ve salgı hücreleri olmak üzere her iki tip 
hücreyi içeren tek katlı prizmatik hücrelerden oluştu-
ğu görüldü (Şekil 1,2). 

Siklusun proliferasyon evresinde ampulla bölge-
sinde salgı hücrelerinin apikal yüzleri lümene doğru 
kubbeler yapacak şekilde uzanmıştı. Apikal sitoplaz-
malarında hem elektron yoğun hemde elektron açık 
çok sayıda değişik büyüklükte salgı granülleri olduğu 
görüldü. Kinosiliyumlu hücrelerse salgı hücreleri ara-
sında bulunmaktaydı. Lümene bakan apikal yüzleri 
daha alçak ve düzgündü. Apikal sitoplazmalarında lü-
mene doğru uzanan kinosiliyumlarla bunların sonlan-
dıkları bazal cisimcikler, ve çok sayıda mitokondriyon 
izlendi (Şekil 3). 

Fimbriya bölgesinde proliferasyon evresinde bazı 
kinosiliyumlu hücrelerin apikal yüzlerinde kinosili-
yumlarla beraber mikrovilluslarda görüldü.Bunların 
arasında lümene doğru uzanan sitoplazma balonlaş-
maları vardı (Şekil: 4).Salgı hücrelerinin kinosiliyumlu 
hücreler arasında lümene doğru kubbeler yapacak şe-
kilde uzandıkları, apikal yüzlerinde çok sayıda mikro-
villus ve yine apikal sitoplazmalarında ampulla bölge-
si salgı hücrelerine göre daha az sayıda salgı granülü 
görüldü (Şekil 4,5). 

Şekil 1: Proliferasyon evresi fimbriya bölgesinde kinosiliyalı 
hücreler arasında görülen salgı hücrelerinin apikal si-
toplazmalarında (ok) yoğunlaşan salgı granülleri görü-
lüyor. Boya:Toluidin mavisi-AzürlI X250. 

Şekil 2: Sekresyon evresinde fimbriya bölgesi epitel boyunun 
kısa olduğu ve kinosiliyalı hücre (ks) sayısının azaldığı 
görülüyor. Boya: Toluidin mavisi-AzürlI X 250. 

Lümende salgı materyali ve hücre üst yüzeyinden 
kopan plazmalemma ile çevrili sitoplazma materyalle-
ri izlendi (Şekil 6). 

Siklusun sekresyon evresindeyse hem fimbriya 
hemde ampulla bölgelerinde her iki tip hücre apikal 
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Şekil 3: Proliferasyon evresinde ampulla bölgesi salgı(s) hücre-
lerinin apikal sitoplazmalarında elektron açık(ok) ve 
elektron yoğun(çift ok) salgı granülleri, kinosiliyum-
lu(ks) hücrelerin apikal sitoplazmalarındaysa çok sayı-
da mitokondriyom(m) görülüyor. X 2.000 

Şekil 5: Proliferasyon evresi fimbriya bölgesi salgı hücreleri-
nin(s) apikal yüzlerinde çok sayıda mikrovillus(mv) ve 
az sayıda salgı granülü(ok) görülüyor. X 3.300 

Şekil 6: Proliferasyon evresi fimbriya bölgesi lümende(L) salgı 
materyali(ok) ve plazmalemma ile çevrilifok başı) si-
toplazma materyalleri görülüyor. X 2.600 

yüzlerinde aktif görünüm yoktu. Salgı hücrelerinin 
apikal sitoplazmalarında salgı granülü yoktu ve lüme-
ne doğru bombeleşme göstermediler. Kinosiliyumlu 
hücrelerin apikal sitoplazmaları salgı hücrelerine göre 
mitokondriyondan zengindi (Şekil 7,8). Lümende sal-
gı materyali ve hücre debrisi görülmedi. 

TARTIŞMA 

Tuba uterina lümenini döşeyen tek katlı prizma-
tik epitel kinosiliyumlu ve salgı hücreleri olmak üzere 
iki tip hücre içerir. İstmustan fimbriya bölgesine doğ-
ru gidildikçe kinosiliyumlu hücre oranı giderek artar-
ken salgı hücrelerinin oranı azalır. Maymun,köpek ve 
kedilerde her siklusta fimbriya bölgesinde kinosili-
yumlu hücrelerin neredeyse tamamen kinosiliyumları-

Şekil 4: Proliferasyon evresinde fimbriya bölgesi epitelinde ki-
nosiliyumlu(ks) hücrelerin apikal yüzlerinde sitoplaz-
mik balonlaşmalar(ok) ve salgı hücrelerinin(s) apikal 
sitoplazmalarında az sayıda salgı granülü(ok) görülü-
yor. X 2.000 
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Şekil 7: Sekresyon evresi fimbriya bölgesi salgı(s) ve kinosili-
yumlu(ks) hücrelerin apikal yüzlerinde aktif görünüm 
ve lümende(L) hücre debrisi görülmüyor. X 3.300. 

nı kaybettikleri ve yeniden kazandıkları, buna karşın 
ampulla bölgesinde kinosiliyum kaybının minimal ol-
duğu, insandaysa kinosiliyumlu hücrelerde kinosili-
yum kaybının fimbriya ve ampulla bölgelerinde bu 
denli dramatik bir farklılık göstermediği ve her siklus-
ta yaklaşık %10-12 kadar kinosiliyumlu hücrenin ki-
nosiliyumlarını kaybettikleri bildirilmiştir (4). Yine Do-
nez ve arkadaşları yaptıkları bir çalışmada kinosili-
yumlu hücre oranının östrojen hormonu uygulaması 
sonrası arttığını, progesteron hormonunun ise kinosili-
yumlu hücre oranını azalttığı ve normal menstrüel sik-
lus süresince kinosiliyumlu hücre oranının değişiklik 
göstererek siklusun geç proliferasyon döneminde ovu-
lasyon sırasında en yüksek oranda fimbriya bölgesinde 
bulunduğunu bildirmişlerdir (3). Bu çalışmamızda ki-
nosiliyumlu hücre oranı fimbriya bölgesinde ampulla 
bölgesine göre daha fazlaydı. Menstrüel siklusun pro-
liferasyon ve sekresyon evrelerinde ampulla ve fimbri-
ya bölgelerinde kinosiliyumlarını kaybeden hücre 
oranları arasında büyük farklılık olmadığı saptandı. 
Fimbriya bölgesinde proliferasyon evresinde sekres-
yon evresine göre daha fazla oranda kinosiliyumlu 
hücrenin gözlenmesi fimbriya bölgesinin ovulasyonla 
ovaryumlardan atılan sekonder ovositi tutarak kinosili-
yumların hareketiyle tuba lümeni içerisinde uterusa 
doğru iletilmesinde işlev gördüğünü düşündürdü. Pro-
liferasyon evresi ampulla bölgesinden alınan kesitler-
de (şekil: 3) hücrelerin apikal sitoplazmalarında yo-
ğunlaşan mitokondriyonlarda izlenen krista silinmesi-
nin doku takip ve tespit işlemlerinden kaynaklandığı 
düşünüldü. 

Salgı hücrelerinin apikal sitoplazmalarında proli-
ferasyon evresinde çok sayıda elektron yoğun ve elekt-
ron açık salgı granülleri olduğu ve apikal sitoplazma-

Şekil 8: Sekresyon evresi ampulla bölgesinde salgı(s) ve kino-
siliyumlu(ks) hücreler görülüyor.Kinosiliyumlu hücre-
lerin apikal sitoplazmalarında çok sayıda mitokondiri-
yon(m) görülüyor. X 2.600. 

larının lümene doğru kubbeler yapacak şekilde uzan-
dığı görüldü. Salgı granülleri ampulla bölgesi salgı 
hücrelerinde fimbriya bölgesine göre daha fazla sayı-
daydı. Deney hayvanlarında yapılan çalışmalarda öst-
rojen bağımlı tuba uterinaya özgün glikoproteinlerin 
tuba lümenine salgılanarak gamet hücrelerinin olgun-
laşmaları, döllenme ve erken dönem embriyon gelişi-
minde önemli rol oynadıkları ve tuba uterinaya özgün 
glikoproteinlerin üremede oynadıkları rol sonucu in 
vitro olarak tuba uterina ko-kültür sistemlerinin kulla-
nımının embriyon gelişimini olumlu yönde etkilediği 
gösterilmiştir (1,5). Çalışmamızda ampulla bölgesinde 
salgı hücrelerinde gözlenen artmış salgılama aktivitesi 
gamet hücrelerinin olgunlaşma, döllenme ve erken 
dönem embriyon gelişiminin bu bölgede olaylanması-
na bağlandı. Proliferasyon evresinde fimbriya bölgesi 
lümeninde salgı materyali ve hücre üst yüzeyinden ko-
pan plazmalemmayla çevrili sitoplazma materyalinin 
bulunması diğer araştırmacılarında belirttiği gibi salgı 
granüllerinin hücreden atılmalarında apokrin ve me-
rokrin salgılamanın birarada olduğunu düşündürdü. 
(2,5,6). 

Menstrüel siklusun sekresyon evresinde ise am-
pulla bölgesinde her iki tip hücrenin apikal yüzleri po-
liferasyon evresindekine göre daha az aktifti. Salgı 
hücrelerinin apikal sitoplazmalarinda salgı granülü 
görülmedi Bu durum salgı hücrelerinin salgılama iş-
levlerini tamamlayarak boşaldıklarını düşündürdü. 

Sonuç olarak tuba uterinanın fimbriya ve ampulla 
bölgelerini döşeyen epitel hücrelerinin menstrüel sik-
lus süresince ultrastrüktürel değişilikler gösterdiği ve 
salgılama aktivitesinin ampulla bölgesi salgı hücrele-
rinde fimbriya bölgesine nazaran daha yoğun olduğu 
saptandı. 
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