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ÖSTRUS SİKLUSUNUN FARKLI DÖNEMLERİNDE
İNEKLERİN OVİDUKT EPİTELİ ÜZERİNDE IŞIK VE

ELEKTRON MİKROSKOPİK ÇALIŞMALARI

Asuman ÖZEN2

Light and electron microscopic studies on the oviduct epithelium of cows during
the different phases of the oestrus cycle

Summary: The aİm 01 thİs study was to investigate the histologic and
histochemical chal'acteristics oL oviduct epithelium ol cows during the dilferent
phases ol the oestrus cycle on the level of light and electron mİcroscopy. As a
material, 30 oviducts providedf;"om the cows aged between 2-5 years and showed
follicular and lutecl!phases were used.

As a result ollight and electron microscopical examinations two main cel!
types as secretmy and ciliated cells were determined in lamina epithelialis .limned
by simple columnar epithelium. In addition, the cells which thought to have
reservefunction and peg cells were observed.

In the phases oloestrus and metestrus, the heights and secretoty materials ol
cells were more than those observed in the phases 01diestrus and early proestrus.
In addition, histochemical methods showed that the secretOl"y materials ol cells
were composed ol sulphated and carboxylated acidic mucosubstance and neutral
mucosubstance. In oe~'lJ'us phase, it was observed that the sulplwted and
carboxylated acidic mucosubstance were dense in apical parts ollong mucosal
.lolds faced to lumen, while the neutral mucosubstance increased in the crypts.

The amounts and sİtuations ol glycogen, hyaluronic acid, chondmitin
sulphate A, C and sialic acid according to the phases were detennİned by applying
digestion ol diastase, hyaluronidase and sialidase, respectively.

Key words: Cow, histochemistry, oviduct, sexual cycle.

Özet: Bu araştırmada, ineklerde seksüel siklusun değişen fazlarında, ovidukt
epitelinin histolojik ve histokimyasal özelliklerinin, ışık ve elektron mikroskopik
düzeyde incelenmesi amaçland!. Materyalolarak, folliküler ve lutal! fazdakı,
ya"ları 2-5 arasmda deği"en, Çubuk mezbahasll1dan sağlanan 30 ineğin oviduktu
kullal1lldl.

Işık ve elektron mikroskopik düzeyde yapılan incelemeler sonucunda, tek katlı
prİzmatik epitelden oluşan lamina epiteliyalisin, salgı yapan hücreler ve silyumlu
hücrelerden olupuğu tespİt edildi. Bunların yal1lnda, rezerv jimksİyonuna sahip
olduğu düşünülen hücreler ile kcıma "ekilli hücrelere de rastland!.

Aynı adlı doktora tezinden özetlenmiş olan bu çalışma AÜ Araştırma Fonu tarafından desteklenıniştir (Proje no:
95. 3().()O.06)

2. Dr Araş Gör AÜ Veteriner Fakültesi Histoloji-Eınbriyoloji Anabilim Dalı, Ankara.
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Östrus ve mefijstrus dönemlerinde. hücrelerin yüksekliklerinin ve salKI
Kmnülleriin miktarının. diöstrus ve erken proöstrus dönemlerine g()re olduk~'([
fazla olduf{u saptandı. Histokimyasal yöntemlerle yapılan incelemeler sonucunda
ise salKI materyalinin. nötral mukosubstwıs ile sült'atlt ve karboksilli ([sidik
mukosubstansın karışımı olduf{u belirlendi. Östrus döneminde uzun mukoza i
kıvrımlamı lümene bakan uç kısımlarında sülfatlı ve karboksilli asidik
mukosubstansın yoğun olduf{u. kriptlerde ise nöfral mukosubstansın artmış olduf{u
gözlendi.

UYKulanan diastaz sindirimi ile glikojenin. hiyalu ronidaz. sindirimi ile
hiyalumnik asit. kondmidin sülfat A ve C glikozamillOKlikanlartlıtn. siyalidcr:.
sindirimi ile de siyalik asitin dönemlere i{öre bulunduklal'! yerler ve miktarlart
tespit edildi.

Anahtar sözcükler: Histokimya. inek. ovidukt. seksüel siklus

AOZEN

Giriş

Fötal dönemde Müller kanalının ön kıs-
mından gelişen ovidukt, anatomik olarak in-
fundibulum, ampulla ve istmus bölgelerine ay-
rılır (1 1,31). Oviduktun mukozası, tunika
mukoza, tunika muskularis ve tunika seroza
katmanlarından oluşur ve primer, sekonder, ter-
siyer kıvrımlara sahiptir (4,16,20).

Ovidukt sıvısı, oosil'in olgunlaşması, sper-
matozoon'un kapasitasyonu, fertilizasyon ve
erken embriyonal gelişme için uygun ortam
sağlar (ll). Bu fonksiyonların yerine ge-
tirilmesinde ovidukt epitelinin önemli rol oy-
nadığı düşünülmektedir. Tek katlı pirizmatik
epitelden oluşan lamina epiteliyalis, başlıca iki
tip hücre içerir. Bunlardan biri özellikle fimb-
riya ve ampullada bololarak bulunan silyumlu
hücreler, diğeri ise silyum içermeyen hüc-
relerdir (4,16,20). Araştırıcılar silyumsuz hüc-
releri sekretorik hücreler, kama şekilli hücreler
ve bazal ya da indifferent hücreler olmak üzere
üç alt gruba ayırmışlardır (20). Silyumlu hüc-
relerin sayısı fimbriya bölgesinde çok fazladır
ve istmusa doğru gidildikçe azalır. Buna kar-
şılık, sekretorik hücrelerin sayısı ise istmusa
doğru gidildikçe artar (lS).

Yapılan çalışmalarda epitel hücrelerindeki
yi.iksekliğin, salgı miktarının ve silyumlu hücre
sayısının, östnıs siklusunun fazlarına göre de-
ğişen hormonal etkinin kontrolü altında olduğu
hildirilmektedir (3, i4,26,33). Östrojen sek-
retorik hücrelerde hipertrofi ve sekresyona, sil-
yumlu hücrelerin silyumlarında aktivasyona

neden olur. Progesteron ise östrojenin oluş-
turduğu bu değişikliklerin karşıt etkilerini yapar
(2). Ovidukta hücrelerin yüksekliğinin östrııs ve
metöstrusta maksimuma eriştiği, diöstrusta ise
en kısa olduğu tespit edilmiştir (14,35). Araş-
tırıCllar luminal yüzeyin özellikle östrus sı-
rasında iyi gelişmiş uzun silyumlarla kaplanmış
olduğunu, luteal dönemde ise progesteron ctkisi
ile silyumların kaybolduğunu bildirmektedirler
(3,5,10,33).

Ovidukt sekresyonu üzerine yapılan ilk
histokimyasal çalışmalarda sekresyonun protein
ve glikozdan oluştuğu ileri sürülmüş ve östrus
sırasında tubal sıvıdaki total protein ve serbest
amino asit değerlerinin arttığı bildirilmiştir
(7,26). Pek çok araştırıcı sekretorik hücrelerden
salınan materyalin boyanma özelliklerini in-
celeyerek, bunların mukoprotein ya da mu-
kopolisakkaritler olduğu ortak görüşünü sa-
vunmuşlardır (13). Mukopolisakkaritler bugün
glikozaminoglikanlar olarak adlandırılmaktadır.

Jones ve Reid (21) değişik pHlarda Alcian
blue (Ab) boyaması yaparak epiteliyal asit gli-
koproteinleri, siyalomusinler (siyalidaz en-
zimine duyarlı ya da dayanıklı) ve sul-
fomusinler olmak üzere iki grupta
incelemişlerdir. Hyde ve Black (ı9) tavşan ovi-
duktunun ampulla ve istmus bölgelerinde ça-
lışmışlar ve sekretorik hücrelerin supra-nükleer
bölgelerinin kuvvetli PAS( +) reaksiyon ver-
diğini, bunun da nötral mukosubstansın işareti
olduğunu bildirmişlerdir. Aynı araştırıcılar, Ab
pH 2,5'deki boyanmanın ise asidik 111l1-
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Materyal ve Metot

lidir. Ovidukta ait fonksiyonların yerine ge-
tirilmesinde büyük işlevi olan epitel hüc-
relerinin, yapı ve fonksiyonlarındaki siklik de-
ğişimleri ve ovidukt mukus içeriğinin
fertilizasyon üzeindeki rolünü belirleyecek
araştırmaların yapılması ve elde edilecek so-
nuçların pratiğe aktarılması ile fertilite ve ve-
rimliliğin artacağı inanClyla yapılan bu ça-
lışmada da amaç, ineklerde siklusun farklı
dönemlerinde, ovidukt epiteli üzerindeki de-
ğişimleri ışık ve elektron mikroskopik olarak
değerlendirmektir.

Doku örnekleri, oviduktun infundibulum,
ampulla ve istmus bölgelerinden alındı. Alınan
kan ve doku örneklerine aşağıdaki işlemler uy-
gulandı:

Sunulan çalışmada materyalolarak Çubuk
mezbahası'ndan temin edilen, yaşları 2-) ara-
sında değişen 30 ineğe ait ovidukılar kullanıldı.
Hayvanların östrus siklusunun hangi dö-
nemlerinde oldukları, ovaryumların mak-
roskopik muayenesi ve bu hayvanlardan alınan
kan örneklerinde Enzimimmunoassay (EIA)
yöntemi uygulanarak progesteron hormon se-
viyesinin tespiti ile saptandı. Kan progesteron
hormon u düzeyinin belirlenmesinin yanısıra,
ovaryumlardaki fonksiyonel yapılar ölçülerek
siklusun dönemleri Tablo i'de belirtildiği şe-
kilde değerlendirildi (30).

ÖSTRUS SIKLUSUNUN FARKLI DÖNEMLERINDE Il"EKLERIN OVIDUKT EPITELI ÜZERINDE IŞIK
VE ELEKTRON MIKROSKOPIK ÇALIŞMALAR

kosubstansın işareti olduğunu ve pozilif re-
aksiyonun yüzeyepitelinde zayıf, özellikle mu-
kozal kıvrımların kript epitelinde ise daha kuv-
vetli olduğunu bildirmişlerdir.

Hadek (14) koyunların oviduktunda yap-
tığı çalışmada, PAS pozitif reaksiyonunun pro-
öslnısta zayıf, östrus ve metöstrusta ise çok
kuvvetli olduğunu, proöstrusta PAS pozitif gra-
nüllerin çekirdek ile serbest yüzeyarasında top-
landığını, östrus ve metöstrusta ise sadece bu
bölgede değil, hücrenin bazal sitoplazmasında
da bulunduğunu, PAS pozilif granüllerin öst-
rustan 4-) gün sonra ise tamamen kaybolmaya
başladıklarını bildirmişlir. Nayak ve Ellington
(26) yaptıkları histokimyasal çalışmada sığır
oviduktundaki salgı granüllerinin PAS (+) ve
diastaz rezistan materyal taşıdığını ileri sür-
müşlerdir.

Glikozaminoglikanların akrozom re-
aksiyonunu arttırdığı pek çok araştırıcı ta-
rafından bildirilmişlir (18,24,25). Kondroitin
süıfat A,B,C hiyaluronik asit, heparin ve he-
paran sülfatın da sığır spermatozoon'larında ak-
rozom reaksiyonunu arttırdığı saptanmıştır (24).
Handrow ve ark. (18) glikozaminoglikanların
sülfatlanma derecesinin akrozom reaksiyonunu
ilerletmekten sorumlu olduğunu bildirerek, he-
parinin sığırlarda akrozom reaksiyonu üzerine
kondroitin sülfat ya da hiyaluronik asitten çok
daha etkili olduğuna dikkati çekmişlerdir.

Yukarıda bildirilen çalışmalarda görüldüğü
gibi ovidukt, oosit'in olgunlaşması, sper-
matozaonun kapasitasyonu, fertilizasyon ve
erken embriyonal gelişmede önemli rolleri olan
bir organdır. Günümüzde hayvan ye-
tiştiriciliğinde bilimsel yöntemlerin uy-
gulanması, ekonomik açıdan oldukça önem-

Kan örnekleri: Heparinli tüplere alınan
kan örnekleri, soğuk zincirde laboratuvara ge-
tirilerek, 2000 devirde +4°C'de 15 dakika sant-

rifüje edildi ve elde edilen serumlar -20°C'de
saklandi. Örneklerdeki progesteron değerleri
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Lalahan Hay-

Tablo ı. Östrus .siklusu dönemlerinin taıııııılanına.sı
Table 1. Definİtıon of the Deslnıs cyle

Siklik dönem Follikül (mm) Korpus lutcum (mm)

Proö.stnıs >15 10-15

Ö.strllS 18-20 <LO

Yletö.strus Ovulasyon çukuru 4.gün < 15
(0-2 gün) < lO

Diöstnıs 10-15 >20



324

van Sağlığı Nükleer Araştırma Enstitüsü'nde,
EIA yöntemi ile tespit edildi.

Doku örnekleri: Alınan doku ör-
neklerinden her birinin yarısı ışık, diğer yarısı
ise elektron mikroskopik incelemeler için kul-
lanıldı.

I. Işık mikroskopik incelemeler için: Alı-
nan doku örnekleri % LO nötral formol so-
lusyonunda tespit edilip, dereceli alkoııerden ve
ksiloııerclen geçirildikten sonra paraplastta
bloklandı. Bloklardan alınan 6 mikranluk ke-
sitlere a~ağıdaki işlemler uygulandı: Genel his-
tolojik incelemeler için Crassmon tarafından
modifiye edilen, Maııory'nin üçlü boyama tek-
niği (9), nötral mukosubstans için Periyodik
Asit Sehiff (PAS) reaksiyonu (9), asidik mu-
kosubstans için Alcian blue (Ah) pH 2,5 me-
todu (R), nötral ve asidik mukosubstansın bir-
likte demonstrasyonu için PASIAb pH 2,5
komhine hoya yöntemi (9), sülfatlı ve kar-
boksiııi asidik mukosubstans için Aldehyde
fuchsin (Af)/Alcian hlue (Ab pH2,5) komhine
boya yöntemi (9), glikojen için % i ceııoidin
uygulanmış kesitlere Best Carmine metodu (8),
glikojenin enzimle kontrolü için diastaz (i il 000
malı diastaz)/Best Carınine reaksiyonu (8), hi-
yaılironik asit ve kondmitin sülfat A ve B'nin
kontroW için testiktılar hiyaluronidaz/ Ah re-
aksiyonu (R), siyalik asitin kontrolü için si-
yalidazl Ab pH 2,5 metodu (8)

II. Elektron mikroskopik incelemeler
için: Alınan doku parçaları Karnovsky yön-

A.bZEi\

temine (22) göre glutaraldehid pa-
rafoımaldehid ön tespitinden sonra % i'lik
ozmik asit solusyonunda iki saat süre ile ikinci
kez tespit edildi. İkinci tespitten sonra parçalar
% 1'lik uranil asetat solusyonunda iki saat bı-
rakılıp, dereceli alkoııer ve propilen oksitten ge-
çirilerek araldit M'de bloklandılar. Bu blok-
lardan alınan 1 mikron kalınlığındaki yarı ince
kesitler, toluidin blue ilc boyandıktan sonra,
amaca uygun hölgeler i~aretlendi. i~aretlenen
bölgelerden 300-400 A o kalınlığında ince ke-
sitler alındı. Bu kesitler, Venablc - CoggeshalJ
(34) yöntemine göre kontrast boyama ya-
pılarak, Carl Zeiss EM 9S-2 model trans-
mission elektron mikroskopunda incelendi.

Bulgular

I~ık Mikroskopik Bulgular: ÜçW bo-
yama yöntemiyle ovidukt epitelinin tck katlı pi-
rizmatik hücrelerden oluştuğu görüldü. Sil-
yumlu ve silyumsuz olmak üzere iki tip hücre
ayırt edildi. Ovidukt mukozasının Wmene
doğru primer ve sekonder daııanmalar ~eklinde
!ümeni doldurduğu dikkati çekti. Fimbriya ve
ampuııa bölgesinde silyumlu hücrelerin, ist-
musta silyumsuı sekretorik hücrelerin bol bu-
lunduğu gözlendi.

Progesteron düzeyinin oldukça dü~ük ol-
duğu (i ng/ml'nin altında) proöstrus ve öslnıs
dönemlerinde, diöstnıs dönemine göre hücre
boylarının daha uzun ve salgı materyalinin de
daha fazla olduğu saptandı. Proöstnıs (Şekil i)
ve östrus dönemlerinde diöstrus (Şekil 2) ve

"'"ii'.•., .'11 • '.~._."t .. '
.' ;',

.c .. '

Şekıl I. I'llllbrıya cpitclı (proo.,trus). a. ,ılyunılu hücre.
b. schetarık hücre. Triple. x 312

Fıgure ı. Epithehum of fimbria (proestnıs). a. chated cell.
h. sccrctory celı. Triple. x 3 12

Şckıl 2. Finıbrıya epitelı (diöstnıs). oklar: çekıı.dek atılışı.
Triple. x 312.

Figure 2. Epithelium of fimbria (diaestrus) arrows:
mıclear expulsion. Triple. x 3 ı 2
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metöstrus dönemlerine göre silyumlu hücrelerin
ve silyumlarının sayısında artış görüldü.

Seksüel siklusun dönemine göre sekretorik
hücrelerde çekirdeğin lokalizasyonunda fark-
lılıklar görüldü. Erken luteal fazda, özellikle di-
östrusun 7 ve 8. günlerinde, sekretorik hüc-
relerde çekirdeğin az bir sİloplazma ile birlikte
apokrin tarzda lümene atıldığı görüldü (Şekil 2,
oklar). Bu görünümün, metöstrustak maksimum
sekresyon olayından hemen sonra, sekresyonun
mınımuma inmesi ile birlikte olması dikkati
<;ekti.

Hücrelerde siklus boyunca PAS (+) ma-
teryal tespit edildi. Östnıs dönemine göre me-
töstnıs döneminde, yüzeyepiteline göre de
kript epitelinde nötral mukosubstansın daha
fazla olduğu dikkati çekti. Diöstrus ve erken
proöstnıs dönemlerinde salgı materyalinin azal-
ması ile orantılı olarak nötral mukosubstansın
da azaldığı görüldü.

Alcian blue (Ab) pH 2,5 boyama yön-
temiyle Ab (+) mukosubstansın östnıs dö-
neminde diğer dönemlere göre fazla olduğu,
asidik mukosubstansın \ümene uzanan mukoza
kıvrımlarının yüzeyepitelinde, kriptlere göre
daha yoğun olduğu tespit edildi. Ab( +) mu-
kosubstansın diöstnıs döneminde çok azaldığı
gözlendi.

PAS/Ab pH 2,5 kombine boyama yön-
temiyle sekretorik hücrelerde hem nötral hem
de asidik mokasubstansın varalduğu ve mik-
tarlarının dönemlere göre değiştiği tespit edildi.

Şekıl 3. Aınpıılla epıtelı (bstnıs). PAS/Ah pH 2,5xlRO
Fıgııre 3. Epıtheliııın of aınplIlla (oestnıs). PAS/Ah

2,5x LSO

Östrus döneminde uzun mukoza kıvrımlarında
asidik mukosubstansın, kript epitelierinde ise
nötral mukosubstansın baskın olduğu görüldü
(Şekil 3). Metöstnıs döneminde nötral ITIll-

kosubstansın üstünlüğü, sadece Ilirnendeki sal-
gının etkisiyle silyumların çok halif Ab (+) bo-
yandığı görüldü.

Aldehyde fuehsin (AI)! Ab pH 2,5 kombine
boyama yöntemiyle karboksilli asidik ITILI-

kosubstansın özellikle östnıs döneminde göz-
lendiği ve pozİlif reaksiyonun hücrelerin api-
kalinde bulunduğu, aynı hücrenin bazalinde ise
sülfatlı asidik mukosubstansın baskın olduğu
görüldü (Şekil 4).

Diastaz/Best carmine metodu ile glikojenin
seksüel siklusun her döneminde özellikle de sil-
yumlu hücrelerde bulunduğu dikkati çekti
(Şekil 5). Glukojenin <x-amilaz ilc S1l1-

dirilmesinden sonra uygulanan Best carınine re-
aksiyonunda, belirgin bir azalma gözlendi
(Şekil 6).

Testiktılar hiyaluronidaz/Ab pH 2,5 re-
aksiyonuyla hiyaluronik asİl, kondroitin sülfat a
ve C'nin ampullada oviduktun diğer bölgelerine
göre daha fazla bulunduğu görüldü. Diöstrusa
göre, östnıs ve praöstnısta, hiyaluronidazla sin-
dirilebilen Ab (+) materyalin daha fazla bu-
lunduğu dikkati çekti. Hiyaluronidaz sindirimi
sonucu uygulanan Ab pH 2,5 boyamasında, Ab
(+) reaksiyonunda helirgin bir azalma görüldii.
Siyalidaz/ Ab pH 2,5 metoduyla siyalik asit içe-
ren Ab (+) materyalin özellikle proöstrus ve

Şekıl 4. Aınpıılla epiteli (bstnıs). Af/Ah pH 2.)x323
Figııre 4. Epitheliııın of anıpıılla (oesınıs). Af/Ab pH

2.5 x 323
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Şekil 5.Fiıııbriya epitelı (diöstnıs). Best carmine, x 39ll
Fıgııre 5. Epitlıelium of fimbrüt (dioestrlls). Best earmine,

x 390

Şekil 6. Fimbrıya epiteli (dıüstnıs). Dıastaz/Best carmine.
x 390

Figııre 6. Epitlıelium of fimbria (dioestnıs). Didstaz/Best
carmine. x 39ll

östrusta, hücrelerin apikal sitoplazmasında faz-
laca hulunduğu görüldiL ampulla bölgesindeki
hücrelerde, fimbriyadakilere göre daha fazla
bul unduğu ve enzim sindirimi uygulanan pre-
paral ilc kontrol grubu karşılaştırıldığında re-
aksiyon kaybının belirgin olduğu saptandı.

Elektron Mikroskopik Bulgular: Ovi-
dukt epitelinde silyumlu hücre1cr, silyumsuz
sekretorik hücreler, kama şekilli hücreler ve re-
zerv fonksiyona sahip olduğu düşünülen bazal
hücrelere rastlandı.

Silyumlu hücre1crin östnıs siklusu boyunca
çoğunlukla henzer ince yapıya sahip oldukları
gözlendi. Apikal kısımlarında kinosilyumlar ve
kinosilyumlara ait bazal cisimcikler tespit edil-
di. Kinosilyumlarda mikrotuhulusların oluş-
turduğu 9 + 2 yapısı gözlendi. Ayrıca, bu hüc-
rclerin mitokondriyondan zengin olduğu ve
silyumların bazaline yakın hölgelerinde de gli-
kojen partiküııeri içerdiği saptandı.

Silyumsuz hücrelerin, apikal memb-
ranlarında mikrovilluslara sahip oldukları göz-
lendi. Bu hücrelerin sitoplazmalarında, mamb-
ranla çevrili salgı granüııeıinin bulunduğu ve
bu salgının lümene apokrin tarzda verildiği dik-
kati çekti. Hücrelerde üç tip salgı granülüne
rastlandı; tip 1: Bazen lamelli yapı gösteren,
elektron - koyu salgı granülü (Şekil 7a), tip 2:
Elektron açık salgı granülü (Şekil 7h), tip 3:
Elektron koyu lamellerden olu~muş, çizgililik
içeren elektron açık salgı granülü (Şekil 7c).

Şekil 7. Ampulid epıteli (proöstnıs). d: tip Isalgı granlılıi.
b: tip 2 salgı granülıi, c: tip 3 s;ılgı graıııilıı. x i ıl 145

Figure 7. Epitlıelium of amplilla (proestnıs). a secretıon
granules of type I. b: secretion graııııles of type 2. c

secretion gral1lllcs of type 3. x 18145

Hücrelerin boylarının ve salgı materyali

miktarının östnıal siklusun fazlarına göre fark-

lılıklar gösterdiği belirlendi; örneğin östrus ve

metöstnıs dönemlerinde, diöstnıs dönemine

göre hücrelerin boylarının daha yüksek ve salgı

materyalinin de daha fazla olduğu görüldü; am-

pulla ve istmustaki hücrelerde salgı gra-

nüllerinin, fimbriyadaki hücrelere göre daha

fazla görüldüğü dikkati çekti. Diöstrusta ve

erken fölliküler fazda oviduktun tüm hö-

Iümlerindeki hücrelerde çok az salgı granülline

rastlandı.
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Şekıl ::;.Fııııbrıya çpııelı (dıöSırlls). oklar. çekınjek atılı~ı, x
3600

Figurc ::;. Epıtheliuın of fiınbrıa (dioesınıs). arrows:
Iluclear expulsioıı, x 3600

Salgı yapan hücrelerde, çekirdeğin 10-
kalizasyonunun östrus siklusunun fazına bağlı
olarak değişiklikler gösterdiği dikkati çekti, Çe-
kirdekler metöstrustan sonra, erken lutcal fazda
8, ve 9, günlerde, az bir sitoplazma ile çevrili
olarak, salgı yapan hücrenin apikalinde lümene
yakın olarak gözlendi (Şekil 8, aklar), Çe-
kirdeklerin çentikli olduğu ve düzensiz farrnlar
gösterdiği tespit edildi,

Az miktarda sitoplazma ile hücrenin api-
kalİnde yer alan çekirdeğin, apokrin salgılama
biçiminde lümene atıldığı görüldü, Çekirdek
atılışının, ovidukttaki salgı yapan hücrelerin
salgılama fonksiyonlarının maksimuma ulaştığı
metöstnıstan sonra olması ve erken lutcal fazda
salgılama fonksiyonunun durması ile paralellik
göstermesi dikkati çekti,

Kama şekilli hücrelere siklusun 4, dö-
neminde de rastlandL Uzun ve çubuk şeklinde
olan bu hücrelerin sitoplazmalarının az, çe-
kirdeklerinin ise heterokromatik ve yassı ol-
duğu dikkati çekti,

Oviduklta, bazal membran üzerine yer-
leşmiş olup da Himene kadar uzanamayan ve
diğer hücrelere hücrelerarası bağlantılarla bağlı
olan bir takım küçük hücreler tespit edildi, Çe-
kirdekleri, oviduktun silyumlu ve sekretorik
hücrelerinin çekirdeklerinden daima daha
küçük olan bu hücrelerin, çekirdek ve si-
toplazmalarının elektron koyu olduğu görüldü,
Az bir sitoplaımaya sahip olan bu hücrelerin
çekirdeklerindeki heterokromatinin, iç çekirdek
zarının hemen altında ve yer yer merkezde de
odaklandığı dikkati çekti, Hücrelerin sı-
toplazmik uzantılara sahip olduğu gözlendi,
Bazen gruplar halinde de görülen bu bazal hüc-
relerin sitoplazmalarının organellerden fakir ol-
duğu ve organaııerden de en fazla mi-
tokondriyonlar içerdiği saptandı,

Tartı~ma ve Sonuç

İneklerde, ovidukt epiteli üzerinde yapılan
ışık ve elektron mikroskopik çalışmalarda, ovi-
dukt epitelinde salgı yapan hücreler ve silyumlu
hücreler olmak üzere temelde iki tip hücre ta-
nımlanmıştır (i 1,12,16,33), Ayrıca, apikal yüz-
leri çentikli olan ve kama şekilli hücreler de de-
nilen az sitoplazmalı hücreler, salgı yapan
hücrelerin salgılarını boşaltmış tipleri olarak ta-
nımlanmıştır (16,33), Odor (28)'un tavşan, Nel-
101' (27)'un koyun ve düvelerin oviduktunda
yaptıkları çalışmalarda, bu hücrelerden başka
bazal hücreler ile intraepiteliyal lenfositlerden
de söz edilmiştir,

Işık ve elektron mikroskopik düzeyde ya-
pılan bu çalışmada da seksikı siklusun tüm dö-
nemlerinde ovidukt epitelinde silyumlu hüc-
reler, salgı yapan hücreler, bazal hücreler ve
kama şekilli hücrelere rastlandl, Elektron mik-
roskopik incelemelerde, salgı yapan hücrelerde
farklı görünüşte olan salgı granül tipleri tespit
edildi, Shackelford ve ark, (32) sığır ovi-
duktunun ampuııa bölgesinde üç tip salgı gra-
nülü olduğunu elektron mikroskopta gös-
termişlerdir, Koyunlarda yapılan bir çalışmada
dört tip sal gı granülü bi~dirilirken, granül tip-
lerinin dönemlere göre değiştiği, geç lute,ı!
fazda tip 3 granüllerinin ve östnıs döneminde
ise özellikle tip 1'leI'in yoğun olduğu VUf-

gulanmıştır (36), İnsanda isi iki tip salgı gra-
nüW olduğu ileri sürülmüştür (I), Bu çalışmada
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saptanan granül tipleri, Shackelford ve ark.
(32)'nın bulgularınnı desteklemektedir. Fakat
çalı~mada seksijel siklusun fazlarına göre gra-
nül tiplerinin oranlarında bir değişim olup ol-
madığı tespit ediIemedi.

Steroid hormonların ovidukt epiteli üzerine
olan etkisine pek çok araştırıcı değinmiştir
(2,3.l4,2(ı,33). Ara~tırıcılar özellikle östrus sı-
rasında luminal yüzeyin iyi geli~miş uzun sil-
yumlada kaplı olduğunu, hücrelerin boylarının,
oldukça yüksek olduğunu bildirmişlerdir. Ay-
rıca, östrus ve metöstrus dönemlerinde sal gı
miktarının fazla olduğunu tespit etmişlerdir. Bu
çalışmanın bulguları, araştırıcılarınki ile uyum-
ludur; hücre boylarının östrus ve proöstrus dö-
nemlerinde, diöstrusa göre belirgin olarak uza-
dığı, östrus ve metöstrusta salgının arttığı ve
silyumların östrojenin etkisiyle daha güçlü ve
erektiloldukları tespit edildi.

Nayak ve Ellington (26) yaptıkları his-
tokimyasal çalışmada, sığır oviduktundaki salgı
granüllerinin PAS (+) ve diastaz rezistan ma-
teryalolduğunu ileri sürederken, Willemse (35)
koyunlarda yaptığı çalışmada PAS (+) re-
aksiyon yanında, diastaz ile sindirilebilir ma-
teryedin de bulunduğunu ileri sürmüştür. Hadek
(I 4) koyunlarda yaptığı çalışmada PAS (+) re-
aksiyonunun proöstrusta az, östrus ve me-
töstrusta ise çok kuvvetli olduğunu, östrustan 4-
5 gün sonra ise reaksiyonun kaybolmaya ba~-
ladığını bildirmiştir. Çalı~manın bulguları ara~-
tıncının bulgularını desteklemektedir; özellikle
metöstnısta, nötral mukosubstansın miktarının
maksimuma ulaştığı bu çalışmada da tespit edil-
di.

Histokimyasal reaksiyonlardan elde edilen
bulgular, Hyde ve Black (l9)'in bulgularıyla
uyuşmamaktadır. Araştırıcılar Ab pH 2,5 bo-
yaması sonucunda asidik mukosubstansın
yiizcy epitclinde de bulunmakla beraber, özel-
likle mukozal kıvrımların kriptlerindeki epitel
hücrelerinde yoğun olduğunu göstermi~lerdir.
Çalı~manın bulguları ise oviduktta kriplerde
nötral ımıkosubstansın, uzun mukozal kıv-
rımların lümcne bakan bölümlerinde ise asidik
ımıkosubstansın yoğun olduğu yönündedir.

A.ÖZE:\

Yapılan çalışmalarda, ovidukt epitelinde
glikojenin bulunduğu gösterilmi~tir (14,23,35).
Çalışmanın bulguları da glikojenin varlığını
desteklemektedir; çalışmada özellikle silyumlu
hücrelerde glikojenin çok fazla bulunduğu ve
malt diastazı ile sindirildiği tespit edildi. Elekt-
ron mikroskopik incelemelerde de glikojen par-
tikülleri silyumlu hücrelerin apikal sı-
toplazmasında, silyumların bazalinde. gruplar
yapmı~ olarak görüldii.

Bir grup ara~tırıcı kondroitin sülfat A, B, C
hiyaluronik asit, heparin ve heparan süıfatın ak-
rozom reaksiyonunu arttırdığını bildirmişlerdir
(18,24,25). Handrow ve ark. (18) gli-
kozaminoglikanların si.Matlanma derecesinin
akrozom reaksiyonu üzerine en etkili gli-
kozaminoglikan olduğunu ileri sürmü~lcrdir.
Bu çalışmada Ab pH 1,0 ve pH 2,5 de-
ğerlerinde yapılan boyamalarda, ovidukt epi-
telinde sülfatlı ve hem si.ilfatlı hem de kar-
boksilli asidik mukosubstans saptandı. Her iki
asidik mukosubstansın proöstrus ve östrus dö-
nemlerinde fazla olduğu, diöstnıs döneminde
ise hemen hemen kaybolduğu belirlendi. PASı
Ab kombine boyama metodu ilc elde edilen ı~ık
mikroskopik düzeydeki sonuçlar, östrus ve mc-
töstrus dönemlerinde kriptlerde nötral ımı-
kosubstansın fazla olduğunu, uzun mukozal
kıvrımların lümene bakan yüzey kısımlarında
da asidik mukosubstansın yoğun olduğunu gös-
terdi. Araştırıcıların bulguları ilc bu çalı~manın
bulguları birlikte değerlendirildiğinde, pro-
östrus ve östnıs dönemlerinde artan asidik ımı-
kosubstansın, spermatozoon'lardaki akromm
reaksiyonunun ~ekillenmesine yardımcı ola-
bileceği düşünülebilir.

Bu çalı~mada hiyaluronidaz sindirimindcn
sonra Ab pH 2,5 metodunun uygulanması ilc
kondroitin sülfat A, C ve hiyaluronik asitin, am-
pulla bölgesinde diğer bölgelerc görc daha fazla
bulunduğu saptandı. Siyalidaz sindirimindcn
sonra uygulanan Ab pH 2,5 metodu ile de si-
yalik asit bulunduran asidik mukosubstansın,
özellikle proöstnıs ve östnısta fazlaca bu-
lunduğu görüldü. Bu bulgular, glikoproteinlerin
ve siyalik asitin östnıal dönemde en düşük ol-
duğunu bildiren Hamana ve ark. (17)'nın bul-
gularıyla uyuşmamaktadır.
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Yapılan çalışmalarda salgı yapan hüc-
relerin çekirdeklerinin intraselüler po-
zisyonunun, seksi.icl siklusun fazına bağlı ol-
duğuna dikkat çekilmektedir (14,35). Hadek
( 14) geç metöstrus ve erken diöstrus sırasında,
çekirdeklerin hücre yüzeyine doğru göç ederek,
sanki oradan dışarı çıkacaklarmış izlenimini
verdiklerini, diöstrusta ise çekirdeklerin ovu-
dukt lümeninde serbest olarak bulunduklarını
belirtmiş ve bu çekirdeklerin köken aldıkları
hücreleri ince, çubuk şekilli ve çekirdeksiz ola-
rak tanımlamıştır. Araştıncı çekirdekli Çl-

kıntıların salgı hücrelerinde sekresyonun dur-
ması ile uyumlu olduğunu ve muhtemelen
epitel hücrelerinin bir dejenerasyona uğradığını
ileri sürmektedir. Willemse (35) ise salgı hüc-
relerindeki çekirdek göçü ile epitel üzerine olan
östrojenik etki arasında bir ilişki olduğunu sa-
vunarak, östrojen konsantrasyonunun en yüksek
seviyeye ulaştığı dönemde, epitel hücre yük-
sekliğinin arttığını ve bu dönemde çekirdeklerin
hazal pozisyonlarında görüldüğünü, östrojenik
etkinin minimuına indiği diöstrusta ise, hüc-
relerin apikalinde bir çok çekirdekli çıkıntının
bulunduğuna dikkati çekmiştir. Çalışmada öst-
rojenin, silyumlu ve salgı yapan hücreleri aynı
oranda etkilediği görüldü. Bu nedenle bulgular,
araştırıcının bulgularına uymamaktadır. Salgı
aktivitesinin en yüksek seviyeye ulaştığı me-
töstrustan hemen sonra, diöstrus başında, salgı
yapan hücrelerden çekirdeklerin apokrin tarzda
Wmene atıldığı belirlendi; bu olayın salgı hüc-
relerinde, sekresyonun durması ile uyumlu ol-
duğu sanılmaktadır ve bulgular, Hadek (14 )'in
hulgularını desteklemektedir.

Çalışmada bazal membran üzerine yer-
leşmiş, hücrelerarası bağlantılara sahip, rezerv
fonksiyonu olduğunu düşündüğümüz hücrelere
de rastlandı. Nellor (27) bu hücreleri ovidukt
Wmenine göç eden "atipik Ienfositler" ya da
"lenfoblastlar" şeklinde tanımlarken, insan ovi-
duktunda yapılan bir diğer çalışmada (29) bu
hücrelerin çoğunluğunu T lenfositlerin oluş-
turduğu sonucuna varılmıştır. Odar (28) ise
yaptığı çalışmada bazal hücreleri, bu ça-
lışmanın bulgularını destekler şekilde ta-
nımlamıştır. Ancak, araştıncıdan farklı olarak
çalışmada, Bullon ve ark. (6)'nın rat ovi-
duktunda bazal hücre çevresinde gördükleri
hücrelerarası bağlantılar da tespit edildi. Len-

fositlerde hücrelerarası bağlantı bu-
lunmadığından, bu hücrelerin Ienfosit ola-
mayacağı ve rezerv fonksiyona sahip hücreler
olabileceği görüşüne varılmıştır. Araştıncılar
yaptıkları çalışmalarda sitoplazmadan yoksun
ve apikal yüzleri çentikli, kama şekilli hücreler
denen hücreleri de tanımlamışlardır (6,33). Bul-
lon ve ark. (6) bunların nekroze olımış silyumlu
hücreler olduğunu ileri sürerlerken, Stalheim ve
ark. (33) ise salgısını boşaltmış sekretorik hüc-
reler olduklannı bildirmektedirler. Çalışmanın
bulgularıyla Stalheim ve ark. (33)'nın bulgulan
uyum içinde olup kama şekilli hücreıcıin, sal-
gısını boşaltmış sekretarik hücreler olduğu gö-
riişüne varılmaktadır.

Sonuç olarak, ışık ve elektron mikroskopik
bulgularla ovidukt epitelinin, salgı yapan hüc-
reler, silyumlu hücreler, rezerv fonksiyona
sahip bazal hücreler ve kama şekilli hücreleri
içeren tek katlı pirizmalik epitelden oluştuğu
tespit edildi. Siklusun dönemlerine göre hüc-
relerin yüksekliğinin ve salgı miktarının de-
ğiştiği, salgı materyalinin nötral mukosubstans
ile karboksilli ve siiIfatlı asidik mukosubstansın
kanşımı olduğu, östrual dönemde özellikle
uzun mukozal kıvrımların uç kısımlarında asi-
dik mukosubstansın arttığı görüldü. Akrozom
reaksiyonunu arttırdığı bilinen gli-
kozarrıinoglikanlann, östrual dönemde am-
pullada daha fazla olduğu dikkati çekti. Si-
yalidaz sindirimi ile östrual dönemde artan
asidik mukosubstansın, siyalik asit içeren asidik
mukosubstans olduğu saptandı.
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