
 

>> OKUYUNCA ŞAŞIRACAKSINIZ: B�yoloj� Hakkında İlg�nç B�lg�ler?
D�ş�ler�n yumurta hücreler�nde gerçekleşen yumurta hücres� (ovuryum) oluşumu ve rah�mde meydana gelen olaylar bel�rl� per�yotlarda gerçekleşen

döngüsel olaylardır. d�ş�lerde her 28 günde b�r gerçekleşen bu tür değ�ş�kl�kler menstrual döngü olarak adlandırılmaktadır. Menstrual döngü adet döngüsü
olarakta adlandırılmaktadır.

Menstrual döngü (adet döngüsü) yumurta gel�ş�m�, ovuryumun serbest kalması ve yumurtanın döllenme �ht�mal�ne

karşı döl yatağını hazırlaması g�b� olayların gerçekleşt�ğ� b�r tür döngüdür.

Menstrual döngü d�ş�ler�n ergenl�k sürec� olarak adlandırılan dönemde başlar ve yaşlılık dönem�ne kadar devam

etmekted�r. Menstrual döngünün yan� adet döngüsünün b�tmes� menapoz olarak adlandırılmaktadır.

Menstrual döngü (adet döngüsü) hormonlarla kontrol ed�lmekted�r. Bey�nde bulunan h�potalamusun salgıladığı RF
(uyarıcı faktör) h�pof�z bez�n� akt�f hale get�r�r. Akt�f hale gelen h�pof�z bez� FSH ve LH g�b� d�ş�ler�n üreme s�tem�n�

kontrol eden hormonları salgılar. Salgılanan bu hormonlar �le döl yatağı etk�len�r.

Yukarıda �fade ed�len tüm olaylar 4 evrede gerçekleş�r. Gerçekleşen tüm olaylar menstrual döngünün (adet

döngüsünün) 4 evres� olarak karşımıza çıkar.
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Fol�kül Evres�

D�ş�ler�n yumurtalıklarında bol m�ktarda fol�kül keseler� olarak adlandırılan yapılar bulunmaktadır.

Bu fol�kül keseler�n�n �çer�s�nde �se olgunlaşmamış yumurta hücreler� bulunmaktadır.

D�ş�lerde her ay FSH (fol�kül uyarıcı hormon) yardımıyla fol�küllerden b�r� gel�ş�p büyür ve �çer�s�nde yumurta

hücres� olgunlaşır.

Büyüyüp gel�şmekte olan fol�kül hücreler� �çer�s�nde bol m�ktarda östrojen ve çok b�r m�ktarda da progesteron
hormonunu barındırır.

Fol�kül �çer�s�nde bulunan östrojen hormonunu salgılayarak döl yatağının gel�şmes�n� sağlamaktadır.

28 günlük b�r süreç olan menstrual döngünün bu evres� 10 �la 14 arasında sürmekted�r.

Bu evrede büyüyüp gel�şen fol�kül hücres� yumurtalıkların yüzey�ne kadar gelmekted�r.
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Ovulasyon Evres�

Bu evrede gel�ş�p büyüyen fol�kül hücres� yırtılır ve olgunlaşmış olan yumurta hücres� bu yırtılmanın etk�s�yle dışarı atılır.

Serbest kalan yumurta hücres�n� k�rp�kl� hun� olarak adlandırılan b�r yapı tutar ve yumurta kanalına geçerler.

Ovulasyon evres� LH hormonunun etk�s�yle gerçekleş�r. Ovulasyon evres�nde yaşanan bu olaylar menstruasyon

döngüsünün ortalarına denk gelmekted�r.

İşte tamda bu süreçte eğer yumurta, yumurta kanalında spermle karşılaşırsa döllenme olayı meydana gel�r.

Korpus Luteum Evres�

Ovulasyon evres�nde yırtılan fol�kül hücreler� korpus luteumu oluşturur. Korpus luteuma sarı c�s�mde den�lmekted�r. Yapısında sarı damlacıklı yağların

bulunma neden�yle bu �s�mle anılmaktadır.

Fol�küller�n korpus luteuma dönüşmes�n� LH hormonunun fol�külü uyarması �le gerçekleşmekted�r. Korpus luteum bol m�ktarda progesteron, az b�r

m�ktarda da östrojen hormonu salgılar.

Korpus luteumun salgıladığı progesteron hormonu döl yatağının �ç�n�n büyümes�ne neden olur ve döl yatağı

sünger�ms� b�r hal alır.

Progesteron salgılanması sadece döl yatağını etk�lemez, kılcal damaların gen�şlemes�n� sağlar ve kan m�ktarı �le

mukus salgısının artmasına neden olur.

Tüm bu yaşanan değ�ş�kl�kler embr�yonun döl yatağına tutunması �ç�n gerekl�d�r.

Korpus luteum evres� 10 �la 14 arasında sürmekted�r. Eğer yumurta kanalında yumurta hücres� döllenm�ş �se

progesteron hormonunun etk�s�yle z�got, döl yatağı duvarına yapışır. Döllenme sonrası oluşan gebel�ğ�n beş�nc�
ayına kadarda progesteron hormunu salgılanmaya devam eder. Plesanta oluşumu �le korpus luteum bozulur.

Gebel�k dönem�nde yumuşak yapılı dokuların devamı ve embr�yonun döl yatağında kalmasını �lk zamanlarda korpus luteum sağlamaktayken, gebel�ğ�n

�ler� dönemler�nde oluşan plesenta bu �şlevler� gerçekleşt�ren hormonun salgılanması sağlamaktadır.
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Menstruasyon Evres�

Yumurta kanalında eğer yumurta hücres� döllenmez �se 14 gün g�b� b�r süre zarfında korpus luteum bozulur.

Bu süre zarfında progesteron salgısı yavaşlar. Döl yatağının �ç duvarı parçalanır.

Döllenmem�ş yumurta ve parçalanmış doku parçaları kana karışarak vaj�na aracılığıyla dışarı atılmaktadır.

Bu kanamanın gerçekleşt�ğ� gün menstrual döngü (adet döngüsü)’nün b�r�nc� günüdür.
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Yen�b�yoloj�.com s�tes� �le tüm b�yoloj� konularına ve b�yoloj� hakkında her türlü b�lg�ye ulaşab�l�rs�n�z...
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