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Özet;  Bu çalışmada, Myotis myotis türü yarasalarda implantasyon histolojik olarak ışık 

mikroskobunda (Olympus BX51) incelenmiştir. Dişi yarasa örnekleri Kırklareli’ de bulunan 

Koyunbaba Mağarası’ndan yakalanmıştır. Myotis myotis türü yarasa örneklerinin uteruslarından 

alınan histolojik kesitler, Hematoksilen-Eosin (Mayer’s), Gomori trichrome ile boyanmış ve 

incelenmiştir. Myotis myotis’de uterus bicornis’ dir ve implantasyonun uterusun sağ boynuzunda 

gerçekleştiği gözlenmiştir. Embriyonik disk amnion boşluğunun taban kısmında yer almıştır. 

Trofoblast, sitotrofoblast ve sinsisyotrofoblast tabakalarına farklılaşmıştır. 
 

Anahtar Kelimeler:Chiroptera, placenta, Myotis myotis, embriyo 

 

Histological Investigation of Implantation in Myotis myotis (Chiroptera: Vespertilionidae) 

 

Abstract; In this study, implantation in Myotis myotis was examined histologically by light 

microscopy (Olympus BX51). İndividuals of female bats were captured from the Koyunbaba Cave in 

Kırklareli. Histological sections of uterus of Myotis myotis were stained with Hematoxylin-Eosin 

(Mayer’s), Gomori trichrome and examined. We observed that Myotis myotis has a bicornuate uterus 

and implantation occurs in the right horn. Embriyonic disc is located at the basal side of the amniotic 

cavity. Trophoblast differentiated to cytotrophoblast and syncytiotrophoblast.  
Key words: Chiroptera, placenta, Myotis myotis, embryo 

 

Giriş 

Chiroptera oldukça büyük bir memeli takımıdır ve tür sayısı bakımından kemirgenlerden sonra gelen ikinci 

büyük grubu oluşturur (Koopman, 1993). Bu grup üreme stratejileri, morfoloji ve fizyolojilerinde çok geniş bir 

varyasyon gösterir. Farklı ekolojik ve çevresel koşullara uyum sağlamak için yarasalarda farklı üreme stratejileri 

gelişmiştir (Neuweiler, 2000). Bu stratejiler ile yavrular ve dişiler doğumun doğru zamanda meydana gelmesini 

sağlayarak, hayatta kalmak adına büyük bir avantaj sağlarlar. Gecikmiş ovulasyon ve döllenme (Pipistrellus 

ceylonicus) (Racey, 1979), gecikmiş implantasyon (Rhinolophus rouxi) (Rasweiler, 1993), embriyonik duraklama 

(Artibeus jamaicensis) (Altringham, 1996) ve sperm depolama, değişen çevre koşulları ile başa çıkmak için yarasalar 

tarafından kullanılan üreme stratejileridir. Bu üreme stratejilerini kullanan yarasa türlerinin çoğu Rhinolophidae ve 

Vespertilionidae familyalarına aittir (Racey, 1979). Pek çok yarasa türünde yapılan çalışmalar, embriyonun ovidukt 

yada uterus gelişimini (Rasweiler, 1993; Badwaik and Rasweiler, 2000), ve pek çok anatomik özelliğin postnatal 

gelişimini tanımlamıştır (Reep and Bhatnagar, 2000; Elangovan et al., 2007).  

Memelilerde, döllenme ve embriyonun uterusa ilerlemesi ile bu olay ve implantasyon arasında önemli bir 

varyasyon vardır (Wimsatt, 1975). Chiroptera ordosunda uterusa implante olan embriyo genellikle bir iken, bazı 

gruplarda ise iki veya daha fazla olabilir (Kurta ve Kunz, 1987). Bicornuate uterusa sahip olan yarasa türlerinin 

bazılarında implantasyon her iki uterus boynuzunda da olabilirken, bazı türlerde ise sadece sağ ya da sol boynuzda 

gerçekleşmektedir (Wimsatt, 1979;  Badwaik ve Rasweiler, 2000). Yarasalarda plasentaların konumlanmasında 

farklılığın olduğu bildirilmiştir (Badwaik ve Rasweiler, 2000). Özellikle Microchiroptera grubu yarasalar 

endotheliochorial ve hemochorial plasentaya sahiptirler (Badwaik ve Rasweiler, 2000). Plasental bariyerde çok 

sayıdaki doku tabakası, fetal ve maternal kanı birbirinden ayırır (Enders, 1965). Marsupialler haricindeki diğer 
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memelilerde olduğu gibi, yarasalarda genellikle, unilaminar blastosistdeki primitif endoderm (hipoblast), iç hücre 

kitlesinin ventral yüzeyinden hücrelerin delaminasyonu yada migrasyonu ile oluşur. Endoderm, blastosist boşluğunun 

interiorüne doğru vitellus kesesini oluşturarak yayılır. Böylelikle unilaminar blastosist, bilaminar hale dönüşmüş olur.  

Plasenta, gelişimin intrauterin safhasında maternal-fetal madde değiş tokuşuna olanak sağlar. Bununla 

beraber, plasenta ve diğer fetal zarlar oldukça büyük bir çeşitlilik gösterirler (Mossman, 1937; Amoroso, 1952; 

Starck, 1959). Yarasalarda embriyo implantasyonu üzerine yapılan çalışmalar oldukça fazla tür varyasyonlarının 

olduğunu göstermiştir. Vespertilionidae, en büyük yarasa familyası olmasına karşın, bu familyaya ait Myotis myotis 

türü yarasa embriyolarının uterusa implantasyonu hakkında bir çalışmaya rastlanmamıştır. Yapılan bu çalışma 

çerçevesinde Myotis myotis türü dişilerinden elde edilen embriyolarda embriyonun uterusa implantasyonu histolojik 

olarak ışık mikroskobunda incelenmiştir.  

Materyal ve Metod 

Çalışma için gerekli olan materyali sağlamak üzere Koyunbaba Mağarası’ nda (Kırklareli) toplanan dişi 

örnekler canlı olarak laboratuvara getirilmiş ve eter anestezi ile bayıltılmıştır. Karın bölgelerinden açılarak uterus 

dokuları alınmış ve Saint-Marie fiksatifi (99ml %95’lik etanol+1ml glacial acetic acid) içinde saklanmıştır. Tespiti 

yapılan uterus dokuları derecelendirilmiş alkol serilerinden (%95, %100) geçirilerek dehidre edildikten sonra, kesitler 

ksilol ile şeffaflaştırılmıştır. Sıvı parafinde 58 0C’ de 1 gece bekletilen doku örnekleri, kalıplara dökülerek doku 

blokları elde edilmiştir. Rotary mikrotom ile parafin bloklardan alınan 7 µ’luk seri kesitler distile su yardımı ile 

lamlar üzerine yayılarak genel histolojik yapının belirlemesi için Hematoksilen-Eosin (Mayer’s), Gomori trichrome 

ile boyanmıştır (Bancroft ve Cook, 1994). Boyanan kesitler entellan (Pancreac histofluid) ile kapatılarak daimi 

preparat haline getirildikten sonra mikroskopta (Olympus BX51) incelenerek değişik büyütmelerde fotoğrafları 

çekilmiştir. 

Sonuçlar 

Myotis myotis’ de bicornis uterus görülür. Medial olarak ayrılmış uterus boynuzları Y şeklindedir ve 

boynuzlar distal olarak birleşirler. Uterus gövdesi tek bir serviks ile vajinaya açılır. Dişi bireylerin diseksiyonu 

sırasında sağ uterus boynuzunda belirgin bir şişkinliğin görülmesi ile uterus içinde embriyo olduğu belirlenmiştir. 

İncelenen bütün örneklerde implantasyonun sağ uterus boynuzunda gerçekleşerek, embriyo ve plasentanın bicornuate 

uterusun sağ boynuzunda yer aldığı tespit edilmiştir. İncelenen bütün M. myotis türü dişi bireylerinin sadece bir 

embriyo taşıdıkları tespit edilmiştir.  

Histolojik olarak kesit alınan uterus dokuları incelendiğinde, embriyonun uterusa bağlandığı tarafta çok 

sayıda küçük hücreden meydana gelmiş olan embriyonal diskin oluştuğu tespit edilmiştir. İki tabakalı embriyo 

evresinde blastosistin endometriyum stroması içine kısmen gömülmüş olduğu gözlenmiştir (Şekil 1, 2).  Embriyonik 

disk amnion boşluğunun taban kısmında yer alır (Şekil 1-3). Trofoblast aktif olarak çoğalan sitotrofoblast ve 

sinsisyotrofoblast tabakalarına farklılaşmıştır. Sinsisyotrofoblast hücreleri endometriyum bağ dokusu içine doğru 

yayılmıştır. Bu hücrelerin hücre sınırları belli değildir. Sinsisyotrofoblast hücreleri arasında trofoblastik lakünaların 

oluştuğu görülür. Trofoblastik lakünaların yakınlarında maternal arterler belirgindir. Tübüler uterus bezleri uzamış ve 

genişlemiştir. (Şekil 1, 4, 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. İmplante olmuş bilaminar blastosist ve plasenta. X100. Embriyonik disk (ed), endoderm (e), uterus bezleri 

(u), amnion boşuğu (a), sitotrofoblast (s), trofoblastik laküna (t), maternal plasenta (m), sinsisyotrofoblast (→), 

maternal arterial kanal (*).  Gomori trikrom. 
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Şekil 2. Endometriyuma penetre olan sinsisyotrofoblastlar ve implante olmuş bilaminar blastosist. X200. Embriyonik 

disk (ed), amnion boşuğu (a), sinsisyotrofoblast (→). Hematoksilen-Eosin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3. Bilaminar blastosist. X400. Embriyonik disk (ed), amnion boşuğu (a). Hematoksilen-Eosin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4. Bilaminar blastosist. X400. Embriyonik disk (ed), amnion boşuğu (a), maternal arterial kanal (*), vitellus 

kesesi (vk). Gomori trikrom 
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Şekil 5. Maternal plasenta. X400. Maternal arterial kanal (*), myometriyum (my).  Gomori trikrom.  

 

Tartışma 

 
Yarasalarda uterus morfolojisi diğer memeli ordolarında olduğundan daha büyük bir varyasyon gösterir 

(Luckett, 1980). Vajinaya bağımsız servikal kanallar olarak açılan tamamen ayrı uterus lümenlerine sahip dupleks 

uterus, bazı yarasa türlerinde görülürken, çoğu türde ise medial olarak ayrılmış uterus boynuzlarının distal olarak 

birleştiği bicornuate uterus bulunmaktadır. Bazı yarasa türlerinde ise tek bir uterus gövdesinin bulunduğu simplex 

uterus görülür. İncelenen M. myotis türünde uterusun bicornuate olduğu tespit edilmiştir.  

Yapılan çalışmada M. myotis’ de embriyo implantasyonunun sağ uterus boynuzunda gerçekleştiği tespit 

edilmiştir. Bicornuate uterusa sahip bazı yarasalarda implantasyon her iki boynuzda olabilir, fakat implantasyonun 

tek tarafta olduğu pek çok tür mevcuttur. Bu çoğunlukla sağ boynuz, bazen de sol boynuzdur (Wimsatt, 1979; 

Badwaik ve Rasweiler, 2000).  

Pekçok Vespertilionidae grubu yarasa normalde sadece bir yavru taşırken, diğer pek çoğu iki ya da daha 

fazla yavru taşıyabilir (Kurta ve Kunz, 1987). Birden fazla yavru taşınması durumu aynı türün farklı 

populasyonlarında coğrafik olarak değişiklik gösterebilir (Kunz, 1974).  Genel olarak Vespertilionidae familyası 

üyeleri iki ya da daha fazla yavru taşıdığında, her iki boynuz da implantasyon için kullanılır. (Sherman, 1930; 

Deanesly ve Warwick, 1939; Wimsatt, 1945, 1979; Kunz, 1974; Krutzsch, 1975). Bu çalışmada incelenen tüm hamile 

dişi bireylerin sadece bir yavru taşıdığı tespit edilmiştir.  

Yarasalarda döllenme genellikle oviduktun (yumurta kanalı) infundibulumunda meydana gelir. 

Döllenmeden sonra yumurta bölünür ve holoblastik ve eşit yarıklanma gerçekleşir. Yarıklanma gerçekleşirken, 

döllenmiş olan yumurta ovidukt boyunca ilerler. Myotis lucifugus’ da bu süre 4-5 gün olarak bildirilmiştir (Rasweiler, 

1979). Embriyonun implantasyon öncesi gelişiminde yarasalar arasında oldukça farklılık mevcuttur. (Karim, 1976; 

Rasweiler, 1979; Gopalakrishna ve Karim, 1980). Rhinolophidae, Vespertilionidae, ve Molossidae familyalarında 

embriyo uterusa yarıklanmanın başında ya da morula evresinde geçer (Rasweiler, 1993). Yarasalarda embriyo 

implantasyonu üzerine yapılan çalışmalar oldukça fazla tür varyasyonlarının olduğunu göstermiştir (Wimsatt, 1975; 

Rasweiler, 1979; Karim, 1986; Mossman, 1987; Heideman ve Ark., 1993; Heideman ve Powell, 1998; Carter ve 

Ark., 2008). Marsupieller haricindeki çoğu memelide olduğu gibi, yarasalarda da genellikle unilaminar blastosistdeki 

primitif endoderm (hypoblast), iç hücre kümesinin ventral yüzeyinden hücrelerin delaminasyon ve migrasyonu ile 

oluşur. Endoderm vitellus kesesini oluşturarak periferal olarak blastosist boşluğunun interiorüne genişler. Böylelikle 

unilaminar blastosist bilaminar hale gelir. İncelenen örneklerde iki tabakalı embriyo evresinde blastosistin 

endometrium stroması içine kısmen gömülmüş halde olduğu tespit edilmiştir. Amnion boşluğunun taban kısmında 

embriyonik disk yer alır ve trofoblast sitotrofoblast ve sinsisyotrofoblast tabakalarına farklılaşmıştır. 

Yapılan bu çalışmada Myotis myotis türü yarasalarda embriyo implantasyonu histolojik bakımdan 

incelenmiştir. Gelişimin daha ileri evrelerinde plasentanın ve fetal zarların incelenmesine yönelik çalışmalar, bu 

grupta gelişimin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olacaktır.  
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