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Özet
Çalýþmamýzda, fetal dönem boyunca tuba uterinanýn geliþiminin ýþýk mikroskopu düzeyinde incelenmesi
amaçlandý. Bu araþtýrmada yaþlarý 10-40 hafta arasýnda deðiþen 80 adet insan fetusundan elde edilen 160
tuba uterina kullanýldý. Elde edilen materyaller rutin histolojik takip yöntemlerinden sonra HemotoksilenEosin (H&E) ile boyanarak ýþýk mikroskobunda deðerlendirildi. Elde edilen kesitlerde lümen çapý, total dýþ
çap, tunika mukoza kalýnlýðý, tunika muskularis kalýnlýðý, tunika seroza kalýnlýklarý ölçüldü.
Tuba uterinanýn mikroskopik ölçümlerinden lümen çapý, total dýþ çap, tunika muskularis ve tunika seroza
kalýnlýðý ile gebelik yaþý arasýnda anlamlý iliþki olduðu tespit edildi (p<0.001). Ancak gestasyonel yaþ ile
tunika mukoza kalýnlýðýnda artýþ olmakla birlikte bu artýþýn istatistiksel açýdan anlamlý olmadýðý belirlendi
(p>0.05). Fetal dönem boyunca tunika mukosa hariç elde edilen diðer parametrelerin gestasyonel yaþ ile
birlikte arttýðý tespit edildi. Buna göre tuba uterina katmanlarýnýn gebeliðin farklý trimesterlerinde geliþtiði
ve doðumdan sonra da geliþmeye devam ettiði söylenebilir.
Anahtar kelimeler: Tuba uterina, fetus, mikroskopi
Abstract
Morphology of uterine tubes in human fetuses: Morphometric light microscopic study
We aimed to evaluate the development of uterine tubes during fetal period with light microscopy method.
160 uterine tubes taken from 80 human fetuses gestational aged between 10 and 40 weeks have been included
in this study. Samples taken from the uterine tubes were prepared with routine histological method, stained
with hematoxylin-eosin and they were evaluated under the light microscope. Total diameter, lumen diameter
and thickness values of tunica mucosa, tunica muscularis and tunica serosa were measured. The correlation
between the gestational age and data obtained from the measurements of total diameter, lumen diameter
and thickness of tunica muscularis and tunica serosa have been determined. However, there was no statistically
significant difference in tunica mucosa thickness measurement values by means of gestational age (p > 0.05).
It has been observed that all parameters except the tunica mucosa thickness have increased by gestational
age. According to this, we can conclude that the layers of uterine tube develop in different periods along
the gestation and this development continues after birth.
Key words: Uterine tube, fetus, microscobe.

Giriþ
Tuba uterina, ovaryum ile uterus arasýnda ovum
geçiþini saðlayan ve yaklaþýk 10  14 cm uzunluðunda
bir organdýr. Tuba uterinalar isthmus, ampulla ve
infundibulum tuba uterina olmak üzere üç bölüme
ayrýlýr (1). Tuba uterinalar, gebeliðin 6. haftasýnda
paramezonefrik kanaldan geliþir. Bu kanalýn kaudal
bölümü orta hatta birleþerek uterus, serviks ve
vajinanýn üst kýsmýný oluþturur. Füzyona uðramamýþ
Yazýþma Adresi: Yrd. Doç. Dr. Osman Sulak
SDÜ Týp Fakültesi, Anatomi AD 32260, ISPARTA
Fax
: 0 246. 2371165
e-mail
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kranial bölümünden ise tuba uterinalar geliþir (2,3).
Tuba uterinalarýn geliþimsel anomalileri nadir de olsa
görülebilmektedir. Bu anomaliler bilateral veya
unilateral tüp agenezisi yada tüplerin segmental
eksikliði olabilir. Tüplerin segmental eksikliði
neticesinde tuba uterina obstrüksiyonu geliþir (4).
Ayrýca fallop tüplerinin rudimenter geliþimi ile birlikte
over agenezisinin saptandýðý bildirilmiþtir (5).
Tuba uterinanýn duvar yapýsý içten dýþa doðru, tunika
mukoza, tunika muskularis ve tunika seroza olmak
üzere üç tabakadan oluþur. Eriþkinlerdeki tuba
uterinalarýn tunika mukozasý tek katlý prizmatik
epitelden oluþur, tunika muskularis tabakasý ise içte
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sirküler dýþta longitudinal kas liflerinden oluþur.
Tunika seroza ise organý en dýþtan saran peritonun
viseral yapraðý ve seroza altýnda bað dokusundan
oluþmuþtur (6). Eriþkinlerde, infundibulum tuba
uterinada kas lifleri az olmasýna karþýn, isthmus tuba
uterinalara doðru gittikçe kas lifleri artmaktadýr. Bu
artýþ özellikle sirküler kas tabakasýnda dikkat çekicidir.
Yine eriþkinlerde isthmus bölgesinin mikroskopik
kesitlerinde içte ve dýþta longitudinal kas tabakasý,
ortada ise sirküler kas tabakasý olmak üzere üç katlý
kas tabakasý dikkat çekicidir (7).
Yaptýðýmýz literatür taramalarýnda fetal dönemdeki
tuba uterina geliþiminin ýþýk mikroskobu düzeyinde
incelendiði çalýþmalara rastlanmamýþtýr. Bu nedenle
çalýþmamýzda insan fetuslarýnda fetal dönem boyunca
tuba uterina geliþiminin ýþýk mikroskobu düzeyinde
incelenmesi amaçlanmýþtýr.

3. grup (3. trimester), 38-40. haftalar arasýndaki
olgular ise 4. grup (full term) olarak deðerlendirildi.
Ýlk olarak bütün materyallerde karýn ön duvarý
diseksiyon ile açýldý. Öncelikle tuba uterina ve çevre
yapýlarýn abdomen boþluðundaki yerleþimi belirlendi.
Tuba uterinalara ait herhangi bir patolojisi olan vakalar
çalýþmaya dahil edilmedi. Daha sonra tuba uterinalar
çevre yapýlardan temizlenerek dýþarý alýndý.

Gereç ve Yöntem
Çalýþmamýzda yaþlarý 10-40 gebelik haftasý arasýnda
deðiþen, eksternal patolojisi ve anomalisi olmayan
80 adet fetustan elde edilen 160 tuba uterina
materyalinde çalýþýldý. Çalýþmaya, Isparta Doðum ve
Çocuk Hastanesinde 1996-2002 tarihleri arasýnda
prenatal asfiksi yada prematurite nedeni ile ölen,
eksternal patoloji yada anomalisi olmayan ve
ailelerinden izin alýnan fetuslar dahil edildi. Çalýþma
öncesi Süleyman Demirel Üniversitesi Týp Fakültesi
etik kurulundan izin alýndý (2000-1).

Þekil
ekil 1 A: 16 haftalýk fetus tuba uterina (infundibulum bölümü) (H&E,
10x), Ts: tunika seroza, Tm: tunika muskularis, Tmc: tunika mukoza,
L: lümen

Fetuslarýn gebelik haftasý yaþlarý, 12. haftaya kadar
baþ-kýç mesafesine (Crown Rump Length: CRL) göre,
13-40. haftalar arasý ise biparietal geniþlik ve baþ
çevresi parametrelerine göre belirlendi (2). Gebelik
haftasý yaþý 0-12 haftalar arasýndaki olgular 1. grup
(1. trimester), 13- 25. haftalar arasýndaki olgular 2.
grup (2. trimester), 26-37. haftalar arasýndaki olgular

Þekil 1 B: 16 haftalýk fetus tuba uterina (ampulla bölümü) (H&E, 10x),
Ts: tunika seroza, Tm: tunika muskularis, Tmc: tunika mukoza, L: lümen

Elde ettiðimiz tuba uterinalar isthmus, ampulla ve
infundibulum bölümleri olmak üzere üç parçaya
ayrýldý. Her parça rutin histolojik takip yöntemlerinden
sonra, parafin bloklara gömüldü. Her bir parça doku
bitinceye kadar kesildi, sistematik rastgele örnekleme
yöntemi ile her parçadan 5 mikron kalýnlýðýnda 10
tane kesit alýndý. Alýnan kesitler Hemotoksilen-Eozin
ile boyanarak ýþýk mikroskobunda deðerlendirildi.
Elde edilen kesitlerde lümen çapý, total dýþ çap, tunika
mukoza kalýnlýðý, tunika muskularis kalýnlýðý, tunika
seroza kalýnlýklarý yatay ve dikey eksenler üzerinde
oküler mikrometre ile alýnan ölçümlerin ortalamasý
belirlenerek tespit edildi (Þekil 1A-B-C). Lümen
çapý belirlenirken yatay ve dikey eksende en derin
sýnýrlar arasý mesafelerin ortalamalarý alýndý.
SPSS istatistik programý kullanýlarak bütün
parametrelerin gestasyonel haftalara ve gruplara
(trimester) göre ortalamalarý belirlendi. Ýstatistiki
analizde anlamlýlýk düzeyi p<0.05 olarak alýndý.
Haftalara göre sayýsal olan ölçümler ortalama ile ve
gruplardaki sayýsal olan ölçümler ise ortalama ±
standart sapma ile gösterildi. Gruplarýn
karþýlaþtýrýlmasýnda vaka sayýsý azlýðý nedeni ile
nonparametrik testler kullanýldý. Önce Krusgall Wallis
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varyans analizi yapýldý. Bu analizin sonucunda anlamlý
bulunan gruplar Mann Whitney U testi ile ikiþerli
gruplar halinde karþýlaþtýrýldý. Anlamlýlýk düzeyleri
Benforroni düzeltmesi ile deðerlendirildi. Alýnan
parametreler arasýndaki iliþki Pearson korelasyon
testi ile belirlendi.
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0,47 ). Ancak gestasyonel yaþ ile birlikte tunika
mukoza kalýnlýðýnda artýþ olmakla birlikte bu artýþýn
istatistiksel açýdan anlamlý olmadýðý belirlendi (p>0.05,
Tablo 2).
Tablo 1: Fetal dönem boyunca tuba uterina ile ilgili parametrelerin
ortalamalarý (µm)
Gestasyonel Lümen
yaþ (Hafta)
Çapý

Total
Dýþ Çap

Tunika
Tunika
Mukoza Muskularis

Tunika
Seroza

10

140

450

12

57

54

11

169

426

16

65

60

12

154

506

23

117

76

14

155

412

21

104

89

15

186

575

17

118

110

16

268

821

20

98

103

17

279

502

42

60

56

18

278

594

49

81

66

19

363

651

32

102

98

20

457

863

27

106

85

21

424

744

27

79

80

22

614

1044

43

123

87

23

872

1373

27

128

177

24

925

1441

41

141

106

26

751

1238

20

134

157

27

921

1501

48

150

85

28

876

1775

39

135

119

29

880

1454

30

177

153

30

830

1695

44

199

57

31

888

1935

38

189

220

Bulgular

32

976

2045

25

158

163

Karýn ön duvarý açýlan fetal materyallerde tuba
uterinalar ve ovaryumlara ulaþýldý. Daha sonra tuba
uterinalarýn pozisyonlarý belirlendi. Alýnan bütün
parametrelerin sað ve sol tuba uterina ve tuba
uterinanýn bölümleri arasýndaki karþýlaþtýrýlmasýnda
farklýlýk olmadýðý tespit edildi (p>0.05). Bu nedenle
sað ve sol tuba uterinalardan alýnan mikroskopik
kesitlerde lümen çapý, total dýþ çap, tunika mukoza,
tunika muskularis ve tunika seroza kalýnlýklarýna ait
ölçümlerin haftalara ve gruplara göre ortalamalarý
belirlendi (Tablo 1, Tablo 2). Tuba uterinanýn isthmus,
ampulla ve infundibulum bölümünden alýnan
parametrelerin de toplam ortalamalarý Tablo 1 ve
Tablo 2 de gösterildi.
Fetal dönem boyunca lümen çapý, total dýþ çap, tunika
mukoza, tunika muskularis, tunika seroza kalýnlýðý
yaþ ile birlikte artýyordu (Tablo 1). Tuba uterinanýn
mikroskopik ölçümlerinden lümen çapý, total dýþ çap,
tunika muskularis ve tunika seroza kalýnlýðý ile gebelik
yaþý arasýnda anlamlý iliþki olduðu tespit edildi (Þekil
2) (sýrasýyla p<0.001, r:0,96, 0,95, 0,90, p<0,01, r:

33

859

1999

27

169

41

34

929

1932

26

173

24

36

1172

2064

23

180

119

38

1260

2027

38

227

164

39

1244

2036

36

223

176

40

1241

2041

36

246

169

Þekil 1 C: 16 haftalýk fetus tuba uterina (isthmus bölümü) (H&E, 10x),
Ts: tunika seroza, Tm: tunika muskularis, Tmc: tunika mukoza, L: lümen

Mikroskopik parametreler trimesterlere göre
deðerlendirildiðinde lümen çapý ve total dýþ çap
bakýmýndan 1. trimester ile 3. trimester ve full term
arasýnda, 2. trimester ile 3. trimester ve full term
arasýnda anlamlý fark olduðu belirlendi (p<0,05,
Tablo 2). Tunika mukoza kalýnlýðý bakýmýndan
deðerlendirildiðinde ise gruplar arasýnda fark
bulunamadý (p>0,05, Tablo 2). Tunika muskularis
kalýnlýðýnda ise 1. ile 2. trimester arasý hariç bütün
gruplar arasýnda fark vardý (p<0,05, Tablo 2). Tunika
seroza kalýnlýðý deðerlendirildiðinde ise sadece 1.
trimester ile full term grup arasýnda fark olduðu
belirlendi (p<0,05, Tablo 2).
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Tablo 2: Fetal dönem boyunca tuba uterinaya ait parametrelerin
trimesterlere göre ortalama ve standart sapmasý
Grup

Lümen Çapý Total Dýþ T. Mukoza T. Muskularis T. Seroza
Çap

1.trimester 154±14*
(10-12 hf)

461±42*

17±5

80±33** 63±11***

2.trimester 438±262* 820±340*
(13-25 hf)

31±11

104±24

96±31

3.trimester 908±110 1763±284
(26-37 hf)

32±10

166±22

114±62

Miadýnda 1248±10
(38-40 hf)

2034±71

36±11

248±23

169±76

Total
670±380 1264±628
(10-40 hf)

30±10

140±55

107±49

* p<0,05: 1. trimester ile 3. trimester ve full term arasýnda, 2. trimester
ile 3. trimester ve full term arasýnda.
** p<0,05: Bütün gruplar arasý farklýlýk (1. ile 2. trimester arasý hariç)
*** p<0,05: 1. trimester ile full term arasýnda farklýlýk.

Tartýþma
Tuba uterinalar, ovulasyon sonucu karýn boþluðuna
atýlan oositi almada ve fertilize olmuþ ovumun uterusa
transferinde görevlidir (8). Ovum tuba uterinayý 45 günde geçerken ovumun beslenmesini ve
taþýnmasýný tuba uterina saðlar. Normal fertilizasyonda
ovumun tuba uterinadan geçip uterusa yerleþmesi
gerekirken bazen bu iþlem tamamlanamaz ve tubal
gebelikler oluþur. Mukoza tabakasýndaki titrek tüylü
hücreler sayesinde ovumun uterusa doðru iletilmesi
saðlanýr. Ayrýca tunika muskularisteki kaslar da
peristaltik hareketlerle ovumun uterusa taþýnmasýna
yardýmcý olur (9). Çalýþmamýzda insan fetuslarýna ait
fetal dönem boyunca tuba uterinanýn lümen çapý, total
dýþ çap, tunika mukoza, tunika muskularis ve tunika
seroza tabakalarýnýn geliþimi ile ilgili yeni veriler
elde edildi.
Yaptýðýmýz literatür taramalarýnda tuba uterinalarýn
fetal dönem boyunca mikroskopik geliþimi ile ilgili
daha önce yapýlan herhangi bir çalýþmaya rastlanmadý.
Çalýþmamýzda, gestasyonel yaþ artýþý ile birlikte lümen
çapý, total dýþ çap, tunika muskularis ve tunika
serozanýn arttýðý, tunika mukozanýn ise istatistiksel
olarak anlamlý bir artýþýn olmadýðý tespit edildi.
Trimesterlere göre deðerlendirildiðinde ise, lümen
çapý ve total dýþ çap geliþiminin 1. trimester ile 2.
trimester ve 3. trimester ile 4. full term gruplarý
arasýnda sabit kaldýðý, sadece bu parametrelerin 3.
trimesterde belirgin þekilde arttýðý tespit edildi (Tablo
2). Buna göre fetal dönemde lümen çapý ve total dýþ
çapýn geliþiminin 2. trimester sonunda baþlayýp 3.
trimester sonunda tamamlandýðý söylenebilir.
Trimesterlere göre tunika mukoza geliþimi
deðerlendirildiðinde geliþim sürecinde trimestirler

arasýnda istatistiksel olarak anlamlý fark olmadýðý ve
mukoza geliþiminin 1. trimestirde tamamlandýðý
söylenebilir (Tablo 2). Trimestirlere göre tunika
muskularis geliþimi deðerlendirildiðinde 2. trimester
sonunda geliþmeye baþladýðý, bu geliþimin 3. trimester
ve full term grupta da devam ettiði belirlendi. Buna
göre tunika muskularis geliþiminin doðumdan sonra
da devam ettiði söylenebilir. Eriþkinlerde ise Schiebler
ve ark. (7) tuba uterinada tunika muskularis
kalýnlýðýnýn infundibulumdan isthmusa doðru arttýðýný
ve isthmus bölgesinde tunika muskularisin üç tabakalý
halde olduðunu ifade etmiþlerdir. Çalýþmamýzda ise
fetal dönemde tunika muskularis kalýnlýðýnýn tuba
uterinanýn her tarafýnda (infundibulum, ampulla,
isthmus) ayný olduðu yani infundibulumdan intramural
parçaya doðru artmadýðý ve bütün bölgelerde tunika
muskularisin içte sirküler dýþta longitudinal olmak
üzere iki tabakalý olduðu tespit edildi. Buna göre
tunika muskularis kalýnlýðýnýn doðumdan sonra da
geliþmeye devam ederek Schiebler ve ark.nýn
eriþkinlerde tarif ettiði þekli aldýðý söylenebilir. Tunika
seroza geliþimi deðerlendirildiðinde, fetal dönem
boyunca tunika seroza geliþiminin olduðu ancak
gruplar arasýndaki karþýlaþtýrmada 1. trimester ve full
term grup arasýnda hariç diðer gruplar arasýnda
istatistiksel olarak anlamlý fark olmadýðý belirlendi.

Þekil 2: Fetal dönemde tuba uterinanýn lümen, total dýþ çap, tunika
muskularis ve tunika seroza geliþimi

Buna göre tunika seroza kalýnlýðýnýn diðer tabakalara
göre daha az oranda büyüdüðü söylenebilir.
Daha önce yapýlan çalýþmalarda, tuba uterina
lümeninden ovum geçiþi tamamen engellenirse
infertilite, ovum geçiþi yavaþlarsa tubal gebelik
geliþtiði belirtilmiþtir (7). Tubal infertilitenin
oluþmasýnda en büyük etkenin bazý inflamatuar olaylar
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olduðu bilinmektedir (8). Fakat bazý infertilite
vakalarýnda tubal obstrüksiyonun etkili olabileceði
bildirilmiþtir (4). Bu nedenle fetal dönem boyunca
tuba uterina geliþiminin bilinmesi, konjenital tuba
uterina defektlerinin varlýðýnýn deðerlendirilmesi
açýsýndan önemlidir.
Sonuç olarak, çalýþmamýz öncü bir çalýþma olup, elde
edilen verilerin fetal dönemdeki tuba uterina
geliþiminin deðerlendirilmesine katkýda bulunacaðý
inanmaktayýz. Ayrýca elde ettiðimiz verilerin obstetri,
fetopatoloji, radyoloji ve adli týp gibi klinik
uygulamalarda da yardýmcý olacaðý kanaatindeyiz.
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