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Bu çalışma, dog:umdiın sonra uı..:rus lIl\'olusvOııuııun hls!oloJık olara\.. Llı(;..:ıo.:IUllo.:~1 aıııaı.;I\la ı,ıpıldı ~'ah~madu 42
slÇ,lJI kuııanıldı Sıçunlar her grupla altı adt!! ohnu\.. ÜLere yt:i.lı ıkııt!lllt! grubun:ı a)nldı IXIJ!,Uıudıılı ho.:lIH.:II wıırlJ
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bir yapıya gı:Çllgl gözkndı Lıııııı na prupnaııııı gllllk(,:o.: kıiçülı.lııgii I'ı: bu raJ;ı
bulunan kan d.anmrları ik bırlıkıe ödemaıöz hUcrekrm azaldı~ı vo.: ulcrtl$ bı.:ılı:rı ılc bağ uokusu Iplı\..lcrıruJe de arıı~ ulduğu
ıı:spıt edıldı Doğumdım sanrııkı bo.:şL1lcı \'0.: "hıncı günl erdı: lLIcrU$UI1 hıstoloJI\.. ol;ırak lionila! ıapbmı Lııamııgı Stıııııwı);ı
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Hi s t o l ogic:ı l lıı n's ti g ;ıt io l1

P u~ı parlunı U l e rıı s Jııı ıı lııti ıı n i ıı H:ıl

IIlerme 1I1\'lIIUlıoııhlstuluglı,ılh hın ı I\H) lemrıle mis
ral:- hıdı daı , sı\ r;ıl~ l\eT\! lL'iCJ sl<ııım::; <ıt bırtlı lur 7
iliııs titı:n w<,:1"<.: r\!ıııo\'\!d b~ Iı}sı<.:rı:~ıoıll\ and II\vcsllgaıed hısıologıcalh lı was t (ııınd thaı, ılı\! cııdol11\!ln:ıl tııpls ııcıc do.:\!]l
and ırrı:guhır ınııııcdwldy aliı:r tlı\! bırtlı A gr\!aı do.::!1 of uıl.ııcu blood \es.'>CIs, L'(!ı:ııı;ı!ous eclis and kıı ukrını: glamb \\ı\h
Jılaıcd lUI11\!LlS werc observt!d Lu !amıııa pmprı;ı [ii .ıddıııoıı, Li II,IS Jo.:ııl\)IıSlnıh,:J ıhat ıhe ıdl dı:hıı~ iii ılıc Illı:nı~ hımen
Jı~<ıppı::ır\!t! from ılıı: !(mrtlı daı ;ııkr ıhe hırth -ılıc dqııh ot' (I', pts ,!ı:cro.:a~t! ç\llllmUolıs!I Iflmı liN LLL riıilı dilI (Li
ı:\ııı.:ı LLlıo.:lIl aLiL! 0.:1l}l1 lıı.:~mııe ııonııal ~ırıı(;\lııcJ 1;II111lltl prupıı;ı lX:culııı: ~l\I311cl AIı111lLıglı hhıı)ı,! 1<.:~~ı:I~ ,ıııt! eucnıaımıs i,,:o.:lls
clo.:uo.::ıscd ıllcrıııc gbmIs and WIıIıı:(;\!\C 11S$1ıı: ıihı:rs II1C1'eilSCU Iı iid~ çOl1duded ıhal 1I1ı:nıs hı:Ç()Illı:~ \lonııal ~lıapcd ıiıc lo
S uııııııa ry: -ııııs sıud)

was desıgııed lo

of ıh e

1III'estıgalc ıhe Pu,~tıxır\uın

ııeıe usı:u ıtıl werı.: assıgu\!t! 11110 <jCvelı groııps, e;ı~1ı ı;oıılııl1l1l1g sı\
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Wnnl\: IbI. II1\'uI\lIIOII , Iıtı:l'lh,
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IlllC!O.:>l:()PI
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olay 111

C i ri ~
hcıl

ve laboratuvar

haY\ilıllan ıı

endoLlleınal

1I1\oI1l~~Ollıı \C rÇjclıcr:ıS){1I1U

hakklllda ço\.. aı bilgı
(1.5,6, 10) UIC rtı S IlIl . doğumdan sonra pla·
ı,el11an ın
normalolara!.. altldığı \c her h aııgi bir
konıpll!..as)OIlUll oluşmadığı dunımlarda yetll bır
gebe lı!.. ıçın liL~oloJık olara\.. haLır oldıığu behnıl·
mclıedır (2),) Kısrak utcruslılıllIl doguıııdarı sonra
dokULlIncil ıle OllUncıı gun lcrdc n:ııı bır kı/gııılı\..
doneııııııde!"ı hlstcloJık ~apısını !..:ıl.aııabıleeeğı \e
blLJIUnd,1 ~cııştırıcılı!..ıc \..ııgııılık csııası ııda gebelık
or;ıIILI1L1I ;ırtıııası açısıııdaıı oııemlı old u ğu one
ı,unıl ııı c\.. ı cdır (4) ı-..o~tll1 ıııcrııstında!"ı rejeneras)o ıı
olayınıu ıse doğumdan soımı!..ı 11 gıi nde ıamam·
laııdıgı \C )(;111 bır klLgııılığl1ı başlamasıyla bırlık t e
dolleıııııeııııı ;lılca\.. dördııııcli \e beşıııeı hanalarelan
sonra gcrçeklcşıı ği belırı ılmc!..tcdır(k . i i , 12)
Il1cıcıılııır

i\krıllOs

!..oyıınl;lflııda

~apılaıı

bır

ıııerııs ımolusyonıımm dogumdaıı so ma!..ı

glll1lcrdc.

raJ...aı

\..anınkıılalarııı

çall~ ll1ada ,
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ıle
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ıse
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g uııde ıaıııaıııbııdıgı ıe

bıı

~ell1 bır h.ıLgııılık döııcl11I11l' geçış ılc bırlıkıe

ıııerıısun gebclığe

ham

haı c ~cl dı gıııııı bır ~östcrgesı

olduğu blldıri1ıııektedır (12)
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çalışma.

u/,efll1de

h ı stOlOJık

ol;ırak

~cıerlı

Iı l cr;ılure rasılaııaıııayal1 s ıçanlarda , doguıııdaıı

soma
Im'olusyonuJ1u n ne kadar slifede la111a l1l '
landıgmı ve Iılemsun hlSIOloJI!" olara!.. Ile ıur degışık.

uıenıs

Iı!..ıcrle

nonııal

~aı)ısıııı

\":ı/aııdıgıııı

belırleme!..

aınacı~la ,ıapılınıştır
M aı erya l \lo

Du

Metot

-12 adeı dışı ~ıç,ııı (\',' ~ıar lılb1ll0)
Slçal1lar her gnı l)l a :ıhı adeı olıııah. ıı/cr.:
yedi deneme gnıbııııa <ı.ırıldı Doğıııııclan heıııen sonra
başl;ı~anı!.. alımcı gııne kadar ha~ıaıılar;ı preıııc
dıkas~on a111acl~la i ı 66 mg/!..g kas ıçi X~lalıl1
hıdroklorıd
(Ro mpıın ,
23 12 ıng/ını' BAYER)
lL)gul:ıııdl ıe .' dakıka sonra genci anestcıı allwcıyla
25 ıng/kg kas ıçı Keıamııı hıclroklomr (Ketılar. 5u
çalışmada,

kull:ııııldı

mg/ını' ECZACıBAŞı) ıerıldı

S lçaıı1:ırılı lLıenı sl:m

çıkarılarak ( III SıCreklom l ilc) ""lıı ııo[ral form,lIliıde

II

i) i 1'.'1

h,~ /),:"g.,

/9Yl, 8(1-l).l/-N

tespıı edıldı Rutın h~stoloJık

doku takiplennden sonra
pa rçalardan 6 jlm kalınııgında
alınan kesitler Mallol)' triple ve van-Gicson boyama
yönıc mlcrıylc boyaııarak ışık mıkroskobunda (N ikon
opuphoı 2) ın celendı ve gc re klı görulcn bOlgelcnn
fotograflan çekı ldı
p;ırali ne gömıilcn

Bulgu!;,!'
!Jvgıımdmı

~oıım :.ıjı/'lI1CI gıll/
Endomctrium
oldukça denıı vc dlll.cns ı ılıgı yanında
lItcnls IULIlenindc hücre y ıkımlanmalarıııa ra Stlaııdl
Ilen dcrcccdc ge nı ş olan lam ma propriada çok So:1yıda
genışlcmış kan d.amarı \c oocıııaıöl hucreler ılc a7
sa~ ıda gcn ı ş IU1llcnlı llIcnıS bc/.lerı So:1pıaııdı Aynca
kollageıı ıı> lıklcnıı
belırgın olınadıgı IcSpH cd ıldı
(Res1l11 1)
krıpılcnııııı

!logıııııdrııı
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hlrll1U
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Res ı m
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Derın

damarları

vc

vc

dllı:CIlSII

ödeınalOı

kTlptlcr,
huereler ıle

genışlcnuş

geııış lumcnlı IıtCruS beılerıııın go nıııumu
trıplc

iii sa)ıd:ı

Malloı;

\ 70

E ndom cırıum

krıpılcnnııı derınlı~

\'c duıcnsı/lıgıııdekı ;Iı,alıııil)la
bırll~lc uıerus 1lllllCl11l1dc Imcre )lkl11llaııınalanna
rasılaııdı
Lanıına propnadakı daralma) La bırlıktc
gel11ş l cmış kan da111arları \c ödematoı hucreler ıle aı
sm ıda ge ııı ş Ilim enI! uıenıs be/.lcrı ıcspıt edildı
AFıea kollagcn ıplıklcrııı artma)'iI başladığı go riıldıi
(Rcsı LII 2)
!Jo{!.I/IIulalı !Juııra ıkmcı ~/Lii

M.aldıgı

\c

Krıpılcrın stly ı sı nın

duzeniı bır ~apı)a dognı gCÇIŞI ık bırlıktc

ııtcrııs luıııcnıııdc hııere ~ IkımJ:ılllllaJ:ırına r:ısılandı
Lıııı ıııa proprıada kaıı dam;ırları \~ adem;ı l oı

lenn

huere-

;wı lıııasıııa k:ırşl11 ııt~ru!> beılerı ıle koJlııgen

ıplıklerdc~ı artışııı dCıam Cilıgı

tespıt edıldı (Rcsım

1)

i )uR/ıım/ml

RCSiiil 2

Deriil1iği

\'e

dlJ.',ens l l:lığl

krıpıler . gHlıkçe genışlı.!;ı 3I...:ılan

al.alm ı ş

Imıııııa proprıada

genışlcnıış

Knpt

vc
menıs lumcııınde hücre
Kan damarları ve ödcma·

\(111L'11 upııı eu ~iiii

s.:1)isll1ll1 oldukça

:ııaldığı

~ Iklll1lanl1ıalarınil rasılandı

denıılık

kaIL damarları \c ooenı at öı hucrelerın
artan kOllilgen Iplık1cnn go runuıııl! Mallol)
trıDIe x 70

yanında

10/ hııerclerde ;1ı.all1layla bırlıkte lanıııııı proprianın

kuçııldugu ,

ayrıca

ulcnıs

beden

kollagen

ıle

ıplıklerdckı anışııı dcvaııı cılıgı go/1c ııdl (Rcsıııı~)

IJoglılııdw/I'fIlml durdum'ıı gıııı Knpılcnn. menıs
luınenındekı luıcrc yıkıınlaıılllalanııın. l;ıınıııa
nadiıkı

gemşlcıııış

kan

cI;lIllarlanlılıı

\c

prop-

ödcıııatöı

IIl1erelenlı heıncil lıcıncil ka~' boldııgıı gonıldıı Ayrıca.
laııııııa propnallıl1 ı~ıce kııçuldugl! ıe

11ll11Ciden daçok fa/la

ralaıı uterııs bc/.lcrı ıl e ~ollageıı ıplıklcrde
bır artış

5<1Plilııdl (Rcsım

oldugu

Ooguııuhııı ,\(lıım hqım; ı gıııı
}lkınılanlll;lları1l111

tamamen

:iL
Krıptlcnn

\'C hücrc

kaybolduğu

u ıc nı s

Jıımcuın kuçlı1crek diiıglJll bır yapı aldığı. bezlerılı
sayıs ıudakı artı şla bırlıktc l;uıııua propnalıll1 daraldığı
g6ı1c ndl (Rcsı m

6)

hııcrclcflll

Dui!/ııı/dmı suııra (i/iiiiu gl/ıı Uıerusuıı

~ap ı sıııı k;ıı;ındıgı gonıldu

II

Resım J: Derın li ği

( Rcsll1l 7)

norınııl

\'C diizcnsi;ıliği aza lmı ş kripller
a/.alan damarlar vc &!eıııatöı
yamıLda artal! kollagcn IpJıkl e n ıle uterus
gÖrilııUl11ll Mallol) trq>lc \ 70

ıle bırlikte . gcnişlik l c rı
beılenillıı

_ _ _ _ _~1~1_('---'~,~·1~/~·,,:::.
~

Resım

~

Denııııgı

ıe

dlll.ensı/lıgı

oldukça
damarlar ıc
ıplıı..l er ic ıııenıs

a/.;ılıııış knpılcr ıl e ıe gcıı ı ş lıklcn :ııa l;ııı

ode ıııaıoı

hucreler ıle

artaıı koll:lgclı

oc/knlııııı:O Tlllllllllll l:ın·Gıcsoıı

Resım 7 Norınal
Mallo!) mple \ 70

\ 70

Taı·tı ~nıa 'l'

Hlcrııs

/99 7. .\ı! · .'ı l / ·.'.J

/l. 'I")! .

l :ıpl sllll11

gonll\lll1lll

Sunu.;

B ıı çalışına. dogıııııdaıı

slç:ııı1 :ırd : 1 uıcnı~

sonra

11lI Olıl s.\0 IlUıııın hısıolo.ııı.. o l :ırah. ıııcclcıııııesı aına ·
c ı ~l a

~apıl ını şıır

l<lflnd;1.
ıııalarııı

çogu ııun

gOl. l c ıııııı ş ıır
IOJık

ı:ıpıl;ııı

lucraııır ı;ır:ıııı:ı·

ı..ısraı..lar

ıııerı ııd e

ıogıııılaşıığı

S ı ç;ııı ulcnı s ım olıısıo ııııııa aıı hı sto·

çalışın;ılanıı

ı..ı s rak

A ııCi lh.

ıılcrus 11l\0lus~omJ ılı: ılgılı lıı ~ıo l oJ lı.. : ı raş ıır·

uıenıs

ıe ıas ı / lı ğıııd cıı

111\0ıUS~oııu

do l :ı~ i

dıkı..:ııc

1 : lrlışll1a

: ılııı a r;ıh.

~:ıpıl ·

ıııışlır

B;1ı1 ; ıra şt ırııı : ı cıla r (4.1 .'JI. kısr:ıklarda ~a plLı..l a rı
bır

ça lı ş mada .

doguındaıı

soııra

ilıeTllS

eııd o m eı·

nuıııundakı d eJeııc r:ıılf o J:ı~ 1:11"1 11 IX:Şlllcl glı Jl I.' ı..:ıdar
sıırdıığü ıııi . yedı ncı ılc sekı/ ııı cı gıı ııl c rd c rC.leııcr:ıs~on

5 Knpılcnn. gemş l c ıııı s kan damarı i c
odeliıaIbı hücrelenn hemen hemen kaybo ldu ğ u . kuçu·
lcn lamına propria'ya karş ılık artaıı kollagcn ıplıklcnn
gorunull1ü . Ma llol"\' Ifiplc .x 70
Kes ılli

o la~larınııı

gunlerdc

ıl erledıg ıııı

ı se ııtemsıın

bıldınııckıcdırler
so ıı ra
ların

ıc

doı..ıııuneu

ılc

OIllIl1C II

norııwl ~ap ı s ıııı ı.. ,ıı; ıııdı gı ııı

Bıı ça lışıııada

doğuıııd:ın Ileıııcn

ııterus cı ıd onıc ı nııııııındah.ı

dCjcncraııf ol a~·

ıkincı

gü nc k;ıdar dc\aın ctt ı gl. uç ıın c u ılc
dördüncii günlerde ı se reJener;ıs~oll o l;ı~larının
d e rl ed ı ğ ı vc beŞ lHC l ıl c alıın c ı g ııııl e rd e de ııt c nı s un
norınal ya p ı s ın:! ıılaşugı go/ l e ııdı
Kısraklarda yapılan çalışmalarda

(1.4.7). ınıkro·
olan k rıptl er ıle
lauııııa proprıada bulunau ödcmlı bag dokusu hucrc·
I c rı ve gen ı ş l em ı ş kaıı damarlarıııııı dOgıııııdilll soma·
kı beş m eı gunc dognı norı na) ~ilp ıl ; ırıııil u l aşıığı \e
uterı ı s hııııcıııııde bulunau hııe rc ~ 1ı..1I11lillllllill arı1ll 11
da bııgıındcn ıtıbaren kayboldugu bıldırılıncktedır
Ay nca. bağ dokusu ıplıklen \c ıı ı e nı s b...:lennl1l
ıkınc ı g u ııdc n 11lbaren g ı ıı ı kçe arıtı ğ ı bclinilı ne ktedır
Yedinc ı ıle sek 1l.l n c ı gunlerde ıl e r i cye n rCje ne ras~·on
o l:ı ~ larmdan sonra dokuzlincil ıe OIllIl1CU gunlcrdc
mcmsun norınal ) :ıpl s l1ll ka!~ındıgı b ıı c sıiri ı l·
karıı ıı küll e rde kı derın ı'e dll l.CnS ı l

Res ıın
aldığı

vc

G·

Liıınenin

sayıları

v<llI·Gıeso ll

.x 70 ,

artan

kliçiilcrek diil.gll n

bır yapı

ııterus beıJerının gö n1n[iıııü

lIl ek ıcdır y,ıpılan

ça lışmada .

doğu m dan

so n rakı

2J

sıfırın cı

gunde e nd 0 11le t rıum krıpıle rının oldukça
ve du ıen s ı z oldugu gö zle ndı A y rı ca . lamiila
proriada çok S<1 y ı da ge ııı ş l e nıı ş kaıı damarı . ödematö/.
hııere ler ve az sayı da ge nı ş luııı e n tı uterus bezl e rıııe
rasıl andı U ıe rus lunıc nınde bulunan hucrc y ıkım 
lanıııalarıııın do~uıııd;ııı so ımıkı dörduncu g unde ıı
iubarcn kayboldugl! IcSpH edildı D og uından sonra
beş ınc ı gıiıı e dogru krıpıl e rın d e nnli ğ ınin a l.11dı ğ ı ve
d uıc ıı lı bır yapıya geçıı ğı göı le n d ı uınıın a propnaııııı g mıkçe kuçulduğıı \'e burada bulunan ~ a n
de rın

dam a rları ıl c bı r lıkte öde ıııaı öı h ıı e re l e rın

~ anıııda

uterus bed en

ıl c

a rtı ş o ldu ğu tespıt edı1d l
altınc ı

ve

gunlerde

a/..a lması

bag dok usu ıplik le rınde de
Doğumdan so ımıkı bcş ınc ı

Iıle nı sun hı sıol oJık

olarak

n o nııal

)a pls1II1 ka ııınd ığı s: ı p ıan d ı
beş-alıı

gun

sureli

Y ukarıda

s ı ça n ııı e nı s lJI\'o Jı ıs~ol1lıııı u ı dok ııı-oıı

gu ıı

5ure ıı

~ı s ra ~

elde

ıı ı e nıs

edıl en

bulgula r

1ıı \oIIlS~O ıı u nd;1ı1

s(irc olara)..
farklı olı na s ıııdaıı dola) i ~ı sr;ığ:ı a ı ı bulgularla doğ
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