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ÖZET 

Bu çalışma, morfoiojil< araştırmalarda laboratuvar hayvanı olarak çok 

kullanılan fare derisinin ışık" mil<rosl<opil< yapısını histoloji!< ve histokimyasal 

düzeyde incelemek ve prenatal, postnatal gelişimini saptayabilmek amacıyla 

yapıldı. Çalışmada morfolojik yapıları belirleyebilmek için yapılan Hematolcsilin

eozin yönteminin yanısıra, bağ dokusunun özel yapılarını belirteyebilmek amacıyla 

AZ.AN, Van Gieson, Orcein ve Toluidin mavisi boyama yöntemleri ile Periyodik Asit 

Schiff reaksiyonu uygulandı. 

Erişkin farede epidermis ince görüldü, çoğu kere klasik epidermis tabakaları 

beiirsizdl. Koliagen iifierin dermisde bol bulunmasına karşın eiastik liflerin çok 

seyrek olduğu, kıl folikü!ü ve yağ bezinin bol bulunmasına karşın ter bezinin seyrek 

olduğu saptandı. Ayrıca epidermis yüzeyindeki keratin l<atmın prenatal dönemde 

yer yer çok ince olduğu veya bulunmadığı izlenirken, postnatal 1. haftada en kalın 
olduğu ve giderek 2. haftada incelerek" erişkindeki görünümü kazandığı görüldü. 

Gelişim süresince en kalın epidermis öncüsü doku prenatal dönemdeydi. Glderek 

postnatal 1. ve 2. haftada incelerek erişkindeki görünümü kazandığı gözlendi. 

Epidermis-dermis sınırı fötüsdeki öncülerinde düzdü ve bazal lamina inceydi 

Postnatal gelişim süresince bağ dokusu papillaları ve bazal lamina geiişerek 

belirginleşti. özel boyama yöntemleriyle prenatal dönemde dermis öncüsü dokuda 

önce kollagen liflerin gelişmeye başladığı, giderek postnatal dönemde ge!işimini 

sürdüren bu iifierin erişkindeki yoğunluk ve düzenini kazandığı görüldü. Eiastik ilfiere 

ise prenatai dönemde ve postnatal 1. ve 2. gelişim haftalarında rastlanamadı 8219 
rl!ikl ı~ı ı hi'ıcrelcri rırı ~nab! dönemrle fötü~de cı!(tı \tC r.zc! hl'\y~m~ yfın,ı.,....,...1,..r;\11,.. 
~y: ,r,f .... lı,,.f !l'wt ! '"'H f""" ..,.,! .. ~ 1 \ı,.,f "' y' lıt •"-' V Yf ........ ',,-4_ 1 ....c J'ıwrı!lt::1:i~Clljtt:" 

mastosit öncüsü 

erişkindeki görünümünü kazandı. 

Enşkin ve geiişim süresince izlenen derinin yapısı literatür verileriyie 

tartışılarak yorumlandı. 
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Canlı organizmayı dış ortama karşı sınırla.yan ve koruyan yapı temelde 

görevleri üsfıendiği de bilinir{14, 15, 18,37,44,56,90). Bu nedenle derinin miluosl<opi!c 

yapısı özeldir. Doğal olarak bu yapı canlı türüne ve içinde bulunduğu ortama göre 

ı ı • 1 • r , ••• 

ınsan o.ensırıın nısroıoJiK yapısı veya 

h,'', r_,.,,;'"'r:," 
ııuCı::::~ıııu:::: 

hucre dermisde 
ı-,. -o,...,... o-, . .;..ı. • • • ı...,.,.ı,_,,.__ •·,A . ., . , , • • vomr.-----···-d-\J ı ,ıı ,öU,o/ ), naua aermısın I\Vlla!:Jt::!I ilııen gıoı !el( oır 1\ !t,ıüiieiıtlii. i:: 

(4.43,46,67,74,79,85) veya hücreier arası ortamında (70.80), hipodermisde veya 

deri ek!erinde(25,26,30,33,39,40,57,68}5,76,82) yapılmıştır. Anca!( fare derisinin 
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GENEL BİLGİLER 

Deri vücut .. .. '" 

yuzeyirn örten ve onu dış koruyan bjr 
ıl 

Org,..n,.l,r/14 1 ı:. 3-ı ,1 ,1 ı::.c) Çen:t•rı vu" "U-1- bo··ı- ... ı,....; ... ,.ı,.. y,..pısal .ç,..rı...ı,111rı,..r go··st"rm":..1e aı uıı \ , -.ı, 1 't.ı+,-.ı0 . ;ııu ı... l ı~ı:::ıı:::111 ıuı::: a ıa 1\ 1\ aı c: ııı:::1\1 

beraber, temelde ayrı germ tabakalarından kaynaklanan, epidermis ve dermis 

olmak üzere iki bölümden oluşur. Epidermis çok katlı yassı epiteldir ve ekleri olan 

kıl, tırnak, yağ ve ter bezleri ile birlikte yüzey elctoderminden kaynaklanır. Dermıs 

ise epidermis altmda uzanan ve mezodennden gelişen yoğun bir bağ dokusu 

tabakasıdır(12, 14, 15, 17, 18,32.37,56.66,73.77.79). Dermisin altında_, deriyi alttaki 

tabakalara bağlayan gevşek bağ dokusu yapısında hipodermis bulunur 
I ◄ ? 1'7 'F 4") 
\ J "-, ı ; ~" I , "+ , 

Epidermisde keratinositler, msianositler, langerhans hücreleri ve msrkei 

hücreleri oimak üzere temelde 4 für hücre vardır(16-18,37,44j6). Bu hücrelerin 

herbiri özel bir fonksiyon üstlenmiştir. Mekanik korunmada ve dayanıklılıkda 

doğru: 

1- Stratum Germinativum veya Baza!e, 

2- Stratı.ım Spinozum. 
'<._ ~t'ra+ı 1m t>anul() 7 Um 
Y V \\.4 11 """' il .l'lııı'&ı 1 ! 

4- Stratum Lusidum, 

Epidermisin esas hücre tipi Lr.--- ... .-.4,.;_ 
r\t;;:l<HIII 

Bu tabakalar bazalden apikaie 

sentezleme 1 ..... 1 1 ' 

yeısnegmaeKi 

lrı:ı.r;:u·:nrısiu"ı:ı.ra:ir(ı' 7 "'.ı.7 4'4"ı Ker:::ıu··noc;:1·nı:ı.r 'o:::ı 7 ~·, t'ah:::ılraa'an yu"zı:;,Jıe 'ıleria.riır-~n ~n:· ~r. l'\~t..,.a il~ 1 ""'' ıl\ f ,Yr ~ j• ıı_.ı . ~ '-1~ . ~~tı ....-1ı,,4J\ • .,... 11-.,..ıı\t;ıı Ôı ~İl 

hücrenin ölümüne ve 

büyümesi ve çoğalmasi, yüzeye doğru yer değiştirmesi ve farklıiaşması. sonuçta 
O·"'ıeırı:J.lr ri/)lri"ılma.c;:i ı:ı.0·1nı:ı.rm·1c;:·1n t'a'p"'İt'~l"'sm~c;:lnln t' ı:J.mı:ı.j'1n·1 Ol0l1c;:nurur ı't:;. 1 h 1 ö'"' r-- ' " "'-"'"-''\ ;,,.,\..ıf\yıı '"'"'' ""t Uı.ı ...., , a,,ı:::,a~ ııa ...... , .... , .,.. .ıy ... , 1ı.v, ...,- :Jf .44j. 

koyu bazofil sitoplazmaiı ve ovai. koyu kromatik nükleusiudur. Bazal keratinositlerin 
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üst ve yan yüzlerinde hücreleri birarada · tutmaya yarayan intersellüler köprülerde 

desmozomlar bulunur (16-18,32,35-37,44,45). B,.._ 1 !,..mı·.,..,.. b"' ... ,...... ·,_,.. ,...z~• ... ı· ıı~ ... nı..... 1--"""•'·u \d 1 '"4 V J\.U llrı,Jl\ıol ...,;..., 

hemidesmozomlar vardır(17,37). Bazal keratinositlerde elektron mikroskopik olarak 

oval, bazen düzensiz bir nü!cleus, belirgin bir veya iki nükieolus1 granüler 

endoplazma retikulumu, golgi kompleksi, mitokondri, lizozom ve bol miktarda 

ribozom gözienir(17, 18,44). Ayrıca, sitoplazma da hücre iskeletini oluşturmak üzere 

bir kısmı dasmozomlar çevresinde yoğunlaşmış olan 8-10nm çapında filament 

demetleri vardır. Bu filament demetleri ışık mikroskobunda tonofibrii oiarak 

görülür(17, 18,37,44 ). Hücreler far!dıaştıkca ve bazal tabakadan yukarı doğru göç 

ettikce, sentezlenen keratin fılamentlerinin molekül ağırlığı artar(6, 16,69). 

Bazal tabakanın üzerinde l<eratinosıtler. poligonal, giderek yassı şekil alarak 

bazofii sitoplazmalı çok katlı hücrelerden oluşan spinôz tabakayı yaparlar. Bu 

tabakada apil<aldeki daha yassı hücrelerin uzun eksenleri deri yüzeyine 
' 1 ,. ' ' 4 ,.. ,.., ,.. ,... ,.., ... 4 A A ... ' 1 ! .. " ' • • h" l d". . .. .. .. l . • 

r'iı::lf':!IQ r.tr\' 1. .( ,• l,r'f ~, ı ,~ .B.f"':; F1l ırrc \l1170'yıcn nu l ıcr:: ~re. ıl!l"eınsı norı H'1f ;m Qnnı 
f""4'ıı.41YI"'' 1 ,v&-!V'VıYt, .-,,'ııl,, IJ\,,,41VfV ilı.ıt•v iVii ,._, l'ırf ,,,..,ıvıv ıf\ 1 ~ l\.fllıı..fllJIVtllıı 

veren sitoplazma uzantı!arı içerir. interse!lüler köprüler olarak nitelenen bu uzantılar 

yandaki hücrenin benzer oiuşumiarına doğru uzanır. Elektron mikroskopik düzeyde 

Karşıttk!ı uzantliar desmozomJarta birbirin_e ttıtunur(14ı 18_,37-'44,50). Epiteiin 

apika!ine doğru spinöz Keratinositlerin sitoplazmik uzantıları giderek azalırken: bir 

taraftan da sitoolazmalannda bazofil granüller belirir. Granüier tabakav! o!usturan 1 , , 

bu lceratinositier vücut bölgesine göre değişen 3-5 sıra yassıiaşmış hücreierdir. Bu 

tabakadaKi hücrelerin ayırdedici özelliği. s.itop!azmalannda bazik boyalar1a yoğun 
~--ı,·1•1,.ı,. ı... ,,.. ~- L..~,~ı- h"""I·... r>'~;·,ıı~,·~; '"..ıl:. . ...ıır El~t...J. ~ ;:, ,-1- t . 
yı::l\ u::; uOyana: 1 r,::::: atO.ılya lı I gı dUL;/i::;/ lı ıın Vctll ~ıu , ,ciur vn m:r.fO::ıi\Op a DU 

granüllerin filament demetleri ile birliktelik gösteren irregüler şekilli elektron-yoğun 

kiüe!er olduau ve sınıriavıcı bir membranlarının buiunmadıqı aözlenir. A.oikaie 
w ~ ~ ..., i 

doğn.ı granüllerin ssyı Ve büyüklüğündeki artışla beraber. nükleus soluklaşır. 

bel·ırt:"ızlcc "ır vı:ı. 11u"1 crı:ı. rı~ ~!ci---o.r"TI10T~ d~ ;;i~ 1· ~ı·ı ;rl ~ r h""l"r117 18 1, 7 4 4) V V~ v ı V-...t~ '-'tvjt;Ji-., a 1 ~~ıy ı"\. 1'\. t:, ~(l~ a \ I ! ,vı, "' . 

Granüler tabakanın üzerinde epidermisin kalın olduğu bölgeierde 

ince bir rnembran 
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bulunmaz. Hücreler leeratohiyalin ve tonofibrtllerte dolu görülür. Keratohiyalin deri 

yüzeyine paralel olarak tonofibriller arnsına yayilm ıştır. Hücreler arasında az 

miktarda bu tabakanın ışık kırıcıliğmı sağlayan eleidin granülleri vardir. Hücre 

membraniarı kalınlaşmıştır, hücreler arası mesafe genişlemiştir(18,32,36,37,44). 

Epidermisin en üst tabakası olan stratı.1m kornsumda keratinositler çok 

Sitoplazma keratinle kaplanmıştir. Hücraier birbirlerine seyrek, desmozomlarla 
h~nııriır Rıı t2h2ira a;;ı.n1 i~ ir,fare;:eilu"lı:::r m~~~foL~rı n~d~nju!~ seo!:::t Arrt(iı;_u" 
!'-J~~f-Y!ı \d':"f .'r'::'-=61=-'!P: ':..l'Ytl'-{ !.f':ıY,ı.,,,-t H !Y.1 .'Y~'i·HY!~ ':!- •• Y,L]!'-:'- __ !'y,, '-'·0-",,'-

oıan keratinositler arasmaa izlenen. kökeni 

hücreler çaiışrnamızın kapsamı 

ao/:inryıi\/oruz v0n !J ı j ı _. 

mo!ekü!!erin ve hücrelerin 

dışında 
1 1 1 >., 

K8iOiQi iÇin ı.,r-,...._,J.,...,.r, ...... -.. 
yaf)ııoı ıı ıa 

. . 
ouraaa 

ilerlemesine karşı bir bariyer oluşturur, aynca immun komplekslerin depolandığı bir 

1 l ı ! t f • 1 • • lr l I ı• • 1 • f I t 

ooyaıana ooyanaıktan sonra epioerrrnsın amnaa oenrgın oır yapı oıaraK onaya i;ikar 

1 .Jı I l 

oagncınar. 
1 " 1 • 
1"11 ..... ..-.-,., ..... ~-

; i\c.P..,.,; !;i~: n ı 

genlşliğlnde elektron şeffaf bir a!an olan !arnina lusida bu hücrelere paralel oiarar( 

uzarnr, Bunun altında 30-60n.m genişliğinde biraz daha e!e~irun yoğun bir tabakJ 

oian iarnina densa buiunur. Larnina dens2 hernidesmozom!a.r1n aittnda 1 iamina 

iusida hemidesmozoiıdarnı ara.sınaa olarak 

altındaki fibröz alandir(16,45). P.l\S (+) bazal lamirıa zonu, lamina dsnsadan 20 kat 

daha kalındır. Bu zon PAS iie yüksek orandaki nötral mukopoiisakkaritıeri nedeni iie 
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kuvvet1e pozitf boyanır(45). Bazal lamina tip iV kollagen 1 bir glikoprotein olan 

Bazal iarnina, bazal 
1 ,. •ıı • 

Keraunosıuenn ve dermal fibrosit!erin ürünüdür. Bazal 

rnembrarn ' . 
ıamına densayı baoiavıcı 

'-" -

proksimai dermisdski koliagen fıbriiierle karışır: genellikle lamina densanın altmda 

zengin, fibröz bir dokudur(, 8.37). Fibroblastiar, makrofajlar ve mast hücreleri bu 
doh lll'.:l aimr va, 3\/rlı",3 j.:ınfr.~j+ nlc:ı7ma hı"ı~r.::ıi.::ıri \/.:l kanrlan rıcj.::ın iöi{-osm.::ır ric ('.:;ı~i+Ji 
Yl\lr.-4'jlıc-' ıı.ı.ı! y J1V~Yl!.Y-=''ıı.ıf"""ı..-\f..ll ,ı~~Jy•...,.tl'f~'\1 1 '-'ll~'w'Y I'\ \IY ....... ~~-=-ylt.tı 

r.~m ! ı,-,,.l.n.~,...... n,...T....,...·,..,. ... ı.,l"'\.rin.ıı-,,...:.-..;ı· il.rı. ·,.._ ··,rı. ri, ~lrr-,. ;ı..r \.,r,.r.ı-,,J,-,. .,,..,.,...,,,4~.-.. 'r-,. 
_;ıl, ,.111,-,-... ,~ ,._., .. k- .,- ... ---• . .,,lf 1 ,_rmk \fl" 11, ,ı I m.-" ,..,n,. 'j,..., ,...,,..n, 1,,.., ,-,. ır,.n ır1 !;'.u 
>.,,f !il!~!~.._.,!~•!..,_. "-.,.J"r'il!!l"r'--.,,.. jY!'Y"fı.._--'Y!!!l, 1.,J°Yt!!I!"°". ÇVY1--'Yr! !!'Yl1.Y.11 1 1'\ Y.!V.!'ınl!! !-.,..:'r'l~I! !\Y~~-,ı -y·_ 

• f'.I. S""I.\ 

ÇaiiŞiı(ıvj. 

içeren 

Dermisin, papiiialarm bulunduğu bazal iarnınaya bitişik olan ince fibrilli, bol hücreli 

'oo"ii"ımu'" paniiı.::ır ri.::ırmİ'='. ri:::ıha dı:ın'nrfo u~anan k:::ıba fihn·ııcr ·ıçı:ırcn ue a·~rm·ıs·ın ,..,_., ı .. ~ııı..._.. \.,.l-"nHıı.,ı- 1 'o:--(~•H! .Y f'rlY L ı~ .ı, \rA; _ Hh' .._. -ı-""'"' w ..... 

:,.: V 

çogun!ugunu oluşturan bö!ümü .. retikü!er dermis olarak adlandmlır 

elastik fibril yapısı, hücre popuiasyonu, damar ve sinirlerin dağılimı açısından 

fariclıiık:iar vardır. Papilier ve retiküler dermisin sınırını horizontal bir subpapilier 

damar pleksusu veya lcollagen liflerin çapında ani bir değişiklik bellrginleştirir(80}. 

Dermisin fibröı bağ dokusu lrnflagen, elastik ve retiküler liflerden oluşur. Fibröz 
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olmayan ba~ dokusu molekülleri esas maddenin glikozamlnglikanları ve füamentöz 

gl .11,Q"'r~~~·ı~ı~rrii,./• Ç! A4\ .r, r.J vt:::,ı,:::,uı1\ı..:,•f ;. 

Dermisde en bol bulunan lifler kollagen iifierdir(18,45). Bunlar elektron 

mikroskopda tek tek kollagen fibril: ışık mikroskobunda birleşerek kollagen lif 

olarak göz!enirier. Kollagen fibril!er dermisde ince ağlar şeklinde olabileceği gibi; 
'~ı '-~h- .... 1,...__..,..,.+:...... ',... r-.. ...... ,...1.-ı.·1·,.ı~ j..,,.,_,... 1 r-.1!,...ıı-ı,,-... ı;~ - ... : .,.,1,,... ... '_,..,,...!,..,. ~- ..... ı!:t....ır. l.rıl .... ,,ın ı;,.,.,,., .. - .. ,-t·-r o- \f,....,,...,,,,,-r ııı·- ı:-,,li""U-n ı .. ~r1,::ırı ,,-,mı ,k.,- •or-l.,.;_ LH 
f'\"'-'i 't 1'\UWV \.-t....,11 V iV ...,. Jlı,,,lr-,,-V....,. il V, \.iV f\.V ı..A;J,._,.I 111 V~I\.A 1 'ıvtVI III-...J\..4V V&..Vllll'\.l'v l'-11 

;: j;lr"fl,... \J'"'~ ,,,.. ~1"'1,--' ..... -ıl"'I,,..; ıır k'"'ll"lo ',-.....,.._r:,.... ... ,....,..,.\,lre ..... :-....ı ..... b ı·· r :'ı,..,_4-;ı ",: .. ,...!,..,..,._,.,,;,.,_ 
ıO ır,Uı :::n, yc:\:j v:;; ,:;;ı P:;;ı.:1:::11 ve ı;:.ı:ı Oa.ıııcıııaıl ~';;ı,I :;,ııı\..l;; LJ unu,. K:::llKUıeı r_.::;;111;1;:,, 

genellikle deri yüzeyine paralel, kalın koliagen demetier içerir(ı 8,42.45). Dermisin 

baskın olan interstisiyel kollageni tipi ve tipili kollagendir. Tip 111 koliagen fibri!!eri 

daha küçük çaplıdır ve daha küçük demetier halinde organize olarak: dokuya 

desteklik sağlariar(16, 18,46). Tip I kollagen ise ekstansiyona engei olmadan 

gerilme kuvveti o!uşturur. Retikuium lifleri, rJtin boyalarla görülmeyen: a~cak 

arjirofilik öze!!iklerinden dolayı gümüşleme teknikleri ile belirlenerek s~·atı boyanan 

lifierdir. Retikulum demetleri, 0,2-1 mikrometre çapında özel bir koliagen tipi 

o!uşurur1ar. Dermisde retikulum fıbrilleri özellikle kan damarları ve tıer yağ 

hücresinin cevresinde buiunur. Elektron mikroskoPik olarak ko!iaaen fibriiierde 
~ ; ~ 

görülen çapraz çizgilenmeler retiku!um fibrillerinde de vardır. Ancak: bu fibrillerin 

çapı, koilagen fibrillerden daha incedir(45) 

Dermisin elastik lifieri kollagen lif demetieri boyunca kıvrıla,ak ağlar 

oluşturan. ince 1-3 mikrometre çapındaki iifierdir. Bu lifier kıl folikü!ieri, ter ve yağ 

bezleri civarında yoğunlaşırlar(17). Elastik lifler rutin boyamalarla gözlenmez. özel 

elastik lif boyası Orcein veya resorsin fuksin kuiianıidığında belirlenirler. Bunlar en 

kalın olarak dermisin derinlerinde, kollagen lifler gibi derinin yüzeyine paralel 

yerleşmişlerdir, epidermise yaklaşdıkce incelirler(45). Elastik fibril ağının 

organizasyonu derinin mekanik özelliklerinde değişikliğe sebep olur(85). Olgun bir 
... ,~dik fi:.-n· 1 milrr~fibr·ıı ue " 1 ~".ı-;n m~.:.n·ı,.,..rl~n u~pı!·nı".ı.lr El.:ıktr~n m·,· ' ·ı..c: clvlıı I uı :, 11,f,lUıl' • :::ı.:::::ıuı ıl,ı:H r,::ı ..... ;; J" ', lı ~l . " uı I KJOSKOpll\ 

olarak mikrofibriller elektron yoğundur ve lifin periferinde koyu çubuklar şeklinde 

gözlenir. Milcrofibril ve az miktarda elastin matrilcs içeren eulanin fibriller, papiller 

dermisde dermo-epidermal bileşkeye paralel uzanırlar. Bu plek:susdan çıkan 
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sadece mikrofibril içeren daha ince oksitalan fibril!eri bazal laminaya dik yönde 

uzanarak, PAS(+) bazal lamina zonunda sonlanır(t18,45.54,80). 
~ . . " ' ' l'fi . ' ' V ' k uermaaa oag aowsunun ı erı arasınaa oag ao usu tıücrelerinden 

fıbrobiastjar. histiyositıer. mastositler, plazmosit1er, monositier. lenfositler ve eozinofıl 

orıan•u"ln~::,if,::ır h1t1urur(1~ 16 ı>< 35 44 .1.,;\ ~ V 1 ,...,ı h.'w-4'r ı Vı I ı v, J I ıVj, 

.--. • r ı·~ : •ıı 

uerrnısae nner arasınaa, papnıer 
" -:..tı-.raı ı...-. 

yv;:1uıı, 
rr.-:-,._.r; ı,r-.r 
1 --~ I t ~ l t: .... I 
! Ylı.il'\.ı..-tlVI 

' . ' ,-::,,...,.r-ı.-...-..ır-.r.ı.r--. !"'"'ı.-
; ::.-.1 1; t ı ...... : \ı,;- _.: ~ 
\r-1',,,ol I JJ:1'-'""4Y \A.._ 

miktarda fibröz ve fibröz olmayan bağ dokusunun matriks proteinlerinin sentez ve 

yıkımından sorumlu olan nbrobiastlar buiunur Bunlar ince daliı uzantıları olan. yassı 

;::ıoı.r+ron m·ıı,...ro~::ıl-runrıik- v~la"'r::::1-r h:: hu·· eroicr a'rfif ._, v r'\. t ı i\. i\ r ı n , lw( 1\ ~ 1,,,4 ı , _.....,, v,.... r, ll , 

sentez yapan hücre örneği gösterirler. Diiate olmuş granüier endopiazma retikulumu 

ve birden fazla goigi kompleksleri vardır. Sitoplazmaları bol miktardaki ribozomlar 

nedeni ile bazofüdir. Plazma membranları boyunca gözlenen foka! dansiteler, 

plazma membran!arının internal proteinleri ve ekstrase!üler matriks proteinierinin 

bağlanma bölgeleridir. Yaşlı ve nisbeten inaktif olan fibroblastlara fibrosit 

Dermisde oldukca bol bulunan histiyositier de bağ dokusunun sabit 
'.. 1 ·,.,ı· B h'' 1 d fıb hl tj 'b' d"" . l,.j k ' nucre enuır. u ı ıucreıer e ı. ro..;ıas. ar gı ı uzensız) o uu ca yassı ve oazen 

uzunca şekildedirler. Fibroblastlarınkinden daha kısa ve kalın sitoplazmik uzantıları 

vardır. Nükleusiarı lJVarlak ve genellikle fibrosit nükleusundan dai1a ufak ve koyu 

damariarı çevresinde toplanarak damarların dış tabakasında görüldüklerinden 

adventisiyai hücreler adım alırlar. Histyositier gerektiğinde uzantılarını çekerek 

yuvarlak, hareketli hücreler !1aline geiebi!irier. O zaman bunlara makrofaj denir. 

Makrofajlar ameboid hareke~er1e yer değiştirerek fagositoz 

yapabi!irler(ı 5, 18,35144). 

özellikle kemiricilerin bağ dokusunda bol bulunan mastositler1 18-20 mikron 

çapında toparlak veya oval bağ dokusu lıücreleridir. Bu hücreler derma boyunca ve 

en sıklıkla subpapiller damar plek:susu çevresinde ve sublcutan yağ dokusunda 

bulunurlar. Mast hücreleri sitoplazmaiarında bulunan ve metilen mavisi, toluidin 

mavisi gibi metaluomatilc boyalarla bazofil ve metalcromatilc boyanan granülleri ile 

7 



ı • t• 

nepannaır. 
ll.1..l'l'"rr..ı-. 
LJ. ,., 1 1 t -" 

I 'ı}l lY~ 

' I 1 ' I l 1' L ı:• 1 ı : ' ·, • r • 

maoae parçaıay!Cl enıım:eraen zengrnaır. rv1!oe-oarsaK" rnuK'ozasl gırn proreın 

odakları gibi Tizy'olojik ve pato!ojiF~ doku parçaianınasinın o!duğu bölgelerde bo! 

bulunurlar, 
1 ., ' • 

nucreıen 
'. . 
r.ımyasaı immunolojik sitmuluslara 

ve kronik ennamatuar 

bu!unan 9-i 5 mikron çapiı iJVarlak veya poiigonaı şekilli hücrelerdir. Nükieusiarı 

ydvar!ak vs ekzantnk 
. .. " 

memoranının ıç yuzune 

riı ınusı ırl: ır 
Y.:_). ·) \r-!,,.-fV!' 

v.O~"ı-;~·ı ~u··ı.--ı,...u~un ~ .... n· .. en·nd" r~ı ıııouıı, ıı r-::: ~ ı r-1cı ı ı ı ::: nükleUS 

bazofii ve pironinofiidiı. Elekiron 

"' •r: 

gram.ııosmer aynı 

hDcre şekline uygundur ve hücrenin büyük: bir bölümünü kaplar. Nükleus kromatni 

çok sıkı olduğundan koyu bazofü boyanır. Nük!eus çevresinde ancak ince bir ha!ka 

.,.... ,,..J, :--~,-.. rl"\..:..;t,., ılı ım ,,,..._ ,..,.,.ı_; lrn.L-v,, ı,....,t_...,..._· ,... ...... ,·,.,. '"ti -.. k ....:.~ -. I I 
-n,,nrı,~s .. ,~ ı-"·"' · ı .,_ ... , .... ~•·ı·ıp·-•"-,1 ,..z rı-ı-m, 1 ,tr mı ILO nn,, .. ı ~z s~vıa'"'aır ,._., ._.....,f"" .._..&,.,lllı..-t ._.1.-ll'lo~Jı,..ıtf lf\w' ~-...,,1~1 llo.._., 1 iYi-,.._, '--4 ~'w" i"{ 1~ ! 1 1 1 .._.,, 'ır-fl \.t 't.AJ ct • 

Bu hücreler orta derecede ameboid i,areket yaparlar ve fagositoz güçleri yoktur. 

Lenfositler !enforetkü!er bağ dokusunda bir antijen!e uyarıldıklarında antikor yapma 

yeteneğinde olan plazma hücrelerine dönüşebilirler. Bağ dokusunda özellikle lcronik 
"lfih • .. ı 1 • ...1 ı . .. ı . .. h" .. ~ • l 1 / ~ 5 !'\ • • ) I• ı ~n r'iflıf"t::_,Q.nniiQ n,~'7-,,,~ .... ,,llf"'f:l,::n 'ıf,Q, !lın=~,Q n:ııır,,ı.-,,~r\.ı 1_,;·~.a.. 
IUll\rt,.. ıı.:cavı:=; ... ıv tl'rtV ...... ''"' MYIVIV iV "1' ın."'v ..... "" Wt W Y.I I J ... ,--r-r 1 

Eozinofil granülositler 11-14 mikron çapında yuvarlak hücrelerdir. Nükleuslan 
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genei!ik!e bir krornabn köprüsü He tırti:ine ba~ıanmış iki segrnentten }·'arnirn;ştır 

re güle eder ve deriye turgor sağiariar(18). 

Hipodermis, geneide dermisin derinlere uzantısı olan bir bağ dokusudur. 

da denir. 

yanyana bulunan bu hücreler h;ırh·ı,rı l.:::.rı ·1·n.:::. van+ı ı...r· 11ar1 
h"'.f--:-'fY .. Y J-·~ı,,,._ •. basmç nedeni He 

sıkıca 
1 " ,. 
:..rı-ı.r, ı-ı.ıı 

!'\VYY!l 

i~\~/rıca yer yer ve sey~rek olarak gevşek bağ dokusunun diğer hücrelerine de 

1 >ıl • 

noıgesıne ve 
1 :,.;, 

oaqn 

hipodermis yağ depoiar(i 7, 18.44). 

kı!!ar ve tırnaklar olmak üzere yağ ve ter 

bezleridir. 

Kıllar, memelilerde medulia, korteks ve kutikuia denilen üç tabakalı, sıkıca 

Oa i.--~ifor,miş ı:::nrr.:::. '1\ıaj hu" rr.:::. 'ıı:l rri.:::.n olı ın ~n ci'ıinrfai!.r !inn /;!.ra•·1rf,, 4' 1' h ı ~/ 1.? 1,5 1, ~1 "~) 
l .r"\Y~!Y d, '- Yf'"'!lrY J lf y V y Y.YI! ,ı.-ı:;ı-~, YI nı-....ıııır, ! ..... \ 1 _ı y' 1 ,,,_..ı:.,v ,v ,"+O' 

n. :.;...:+ ,..,_ 0 rJ.;-ı.ı--m;,..,.,..,L-. n.ın.;+ ...... ı\,-ı t.--ir- +rı.rv-.ur~uı... 01,..,..,,.,....,ı ,...,,,ırn~ ,rı. rln.r.-,.,-,. 0
4""\.n, drı.:: ~nmı;ı, -i'il,,-,,,,,_,,_r. -··ı•-"'- "'I ·v•ıı 1 ,, "' ,,...,,..ır' ~ ..... , \l- ·•-ııı•I-..- ',,gnı u--t..arı'"'n 1 . !1!1\::11 y~!Y.Y!l!H~'--1-.... ! Vf,.t 'aY!j~ h-'! \. !_ 1'-' !\ 'ı.l'ırl ı..-tı\ yın.Y.1 ıf-..., "'vfY 1 .,_.ı-y y !Y !la 

ve gene!iikie subkutan dokuya uzanan derin çukurcuklarda yerleşmişlerdir. Her kıl 

derinin yüzeyinden dışarı doğru uzanan bir şaft ve derinde gömülmüş bir kökten 

. . 
genışıer. 

Medulia, kılın santral eksenini oiuştı.m.ır. Kıl kökünün alt bölümlerinde medulla 
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gelir. Kıl kökünün ait bö!ümierinde korteks. normai görünümiü nükieusları oian kübik 
~ı''ı.-ı.rı-ı.ln.r "rı.r-.~r 'fı''f,-..rı-.lnr l"°'"tr..•ı -'""'-j,-., r-l,..._;;rı, 'l.ı-rı.r.ıi,-.,-, r rr,, _ri,.._;;·.n.;r l,-';..:.,L,.- r. rı.,-..H,ı..-,, r-.ır. 0 irı-..j '"" ·-ı-· ı. -·ı· ı-ı,,. ·-·-· ,... .. ıı:-_,_ "Vtıı•• ,,,..--ı·--lı 1·- "-uk .. r\"· V- -c'lı'"ı ~"1• -!IV.YIY ...,.., ıy.._..ı 1, i ıyy;ı,,.,,ı.._.., <:r.ı.i"'!l\~ıy -...~ .;:J·"'~ ].,,...,~.,; lı.-<.:f ~ı.,,, y-.,,.....;.l'.,,'!l, • lt---'l,ı y y:.... 1,,1!. ı,.-ı_i"'ıı,ı.,.-:; 

kutikulası ise aşırı derecede ince. tek sıra şeffaf hücreier bulundurur. Kıi kökünün 

iç epitelyal kök kılıfında üç tabaka ayırdedi!ir. Bunlar: kök kılıfının kutikulası, Huxiey 
ırı:ı H' '.:::.nl.:::. .. ~·oalr::2hr1a'ır Vo"Lr- ırıl 1 r"ın 1 n lru+ivııb~ı a'::2 hi ırurı··1,,uıa~ 1 na h.:::.r. 7 ı:ır ~.:::.k--'ılo'.:::. ...... IY !IY l~ .. .!'~~-qÇıı , r\ r\ n .! .1 ıp f': .1r!f\1ı:c.ıt;:..._ı! ı,..ı l':JI I'; r, _ Y! . j.,Jyı ı~..... yvr\ · .._.. 

eieidln benzeri granü!ier(trH\ofıiya!in) içeren birkaç sıra :lassı hücreı:ien ibarettir, Bu 

f~ükieus ' saaece YI, 

derinlerde bulunur. Dış epiteiya! kök kılıfı epider,rnsın Malpigi tabakasının bir 

devamıdır. Dıştaki hücreler bağ dokusuna bitişik oiup, uzundur. Diğer hücreler 

poligonaldı r ve uzantıları ile dikensi hücrelere benzerler(: 6, 17 ,37,45). 

ı::~.; rl.".k-·u1~u lr·1 11 1 T0 'ı n.!:lrı t~ı .isrl.!:ln F~\fn~!.r1,~n 1 rı jrb c~ın~ı r"'ı ,.:::.mıbran rb~ı ,;ı!.!:ln h'ır ;..ı~~ ~,....,,,...,, ı, , , .._....""' ı ıı Vf'-" r, ..... J ıı...ıı''-"""' ı. Y"""" ~,, ~ ı '"' ı ~ ..... ıv 1/ 1 

• 1 lr,.....,..._;.,.,,r-ı. ~, ılı .,.,, r .ı"""\ri-,-,,.r.!~ ' ,-,.1 .,.,. rı.;.-t...••ı,.., ... ,,..,. J,..,.,...·._"V"ııı; ~-;,: rl lr ,.. ,.,...,..,_.,.· ,..,_ ,-,,.I i' ı 
oazaı ı,;;ı:ıii!O wwUııUı, Vi(QUQ f\çli!ıı ::>!ii\UIYI }t;:ı!ı::y!ıl!II ,,Jçl~ uOr,U::,U llTit;:il yc:r aıır. 0iŞTa 

ise, longitudinal gevşek fibril demetieri vardır. Kıl papiliası ince eiastik ve kolla gen 

lifler, hücresel elemanlar, kan damarları ve sinirleri içerir(30,37). 

Kılın erektör kası, subepite!ya! dokuya ilerleyen, kılın ortalarında veya biraz 

yüzeye doğru kıl foiikü!ünün bağ dokusuna sokulan obliic bir düz kas lifi demetidir. 
İ(::ı~ın k'-2iırılıt"ıı hjın l--~iırjıaı H~ ıı~:ırıl:ıĞu ii~ i'ıi~lriiiri:rfih ı'7 ~7 ıtı::;) 
?"\~Y'! !'1.:.'=--P,!.!101 !i.f ~t! !':.~!L! ·::,:f 'E'-="' l::-!=c~l!1'::-f 0 _ H~ 1.ir~!:!Y.!!\~Y! . fYf f:"·Y 1 r 

frıjilru'i!!.cr,n.c h!::g"tı Q1;!::raı.. tıu" m rlı:ın· rl.::ı rbnı!,mı~brrlır n.crmi~ct::ı U7~ ... , .~n UQ lrıj 
IY 11, JIYI I IY WM I MI İ\ • "wt'Y ~y """'~llf yn,t ,._.. • ..... y 1 ,._, Y •M MI WV İ,ı 

folikülüne açilan basit veya dallı alveolar bezierdir. Kılın büyüklüğü ile iigisi olmadan 
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al ;,::::.o!rl:ırı Rirr,·,I' ahı.:::r,I :İ7•u'ım, ~alkır"ı,'ı {!ı'in"ır:ı":mı"ır.r!c r;ilr t--ı·tıc v~Lu~tıunır HC. h.:::rı~·ı L--ı:c:::: 
YY \.-t'V, L--'I y....,,,, , ...... ,,,,,, '-4&.- ıa ._, \il 1 .;:_ıVl'-'fll"-"1 ı.Atl,.,..Y ı-.,, 1 r, llv 1 '::" tY ...... 1 ...... r-..ıv f\ ....,~ 

:..,·ı ... v,.,..--ı- ı-.1"'\ı'ı•r- ı'\jır,-.o 1 un o't h.,..... ... , ·ın"" "'ı·r :..."o"' ~ ..... lr, lrı.u ,·,· .... ~,...,..,.+,-,,l.,ı'"nmi" bı"r "'"~ 1 U ! !\ı:::.ı 1010 Oyl 11. t"'IJ'.':::::,, .. ' UVCII I ı..,t; kJ ı,JCJ .:.ı uvr,u:::,•. .C' u;;::ılt::1'-,;;: , •~ ı-JaL3 

l''"l_m·ınr:ıri;:ır. o'ıusurı 4ı 7 r~T) H.I 1 '1ar.---_ 1İ_r1::::n·1r1 ir \1u··1_7C\,1]0_ hrnr.urı,":::: \fi nr:;:_r_ ;:;:!,_ r.ı'i,.-iı:.ıı ı~ıı I ı·_nrı:.ı 'o•ı·r 
ç.i_ •. Y~;...ı:ıı . ..: \ , ,ı.,_...-, ;'' '-"._,.. ~,ı_ı, v; ı ıy j •Y] IYYj r y~ Jı.Jl<lr-"•fo:,.,.ı:111. 1ıv.r-,,.._....,..._, ı.A vv 

: 1 1 ' 1 ,.; l ı, 1 • ı· 1 1 •ıı· ı• 

aıveoıun rnerKezıne cogru nucreıer genış~ pongonaı şe~ııııoır 
• ı 1 ~ 

, •·-,_ r.ı.trı..~r,-,.l-t"" ıı.-..r.;. 
~r s-& > 1:, lk--.1.; _,. :a<. "-< -~; ; 
'!''>. .. 0!V~"!YI~ JY-:t: 

saigısldrr ve kıl folikülüne oradan da epidermisin 

olduğundan ha/okrin sekresyondur. Bezin kanali epiderrnisin maipigi tabakasi ve 

kılın dış kök kılıfı iie devam eden çok katiı yassı epiteile çevıiiidir(17ı37). 

h ı lı - .,...,_ ~-; ',... ; • 1 ,...__,,....! h'',,.._.,.,...J · ,...,•, • 1 ,...~;~,.._,.,_ n_,-,,..._.,_,..,,.... h..-..-,-,.1 ı,......,_...• ı-.. '"' 
nl.LJ,ım-r t-, .. :"\-TT':'11. •Slr tı-,_, 111" •-1::ırı uını n-"'l''-'ml'"""'l "'1 1,.. ,,.,.,,...1 -1•1 1 r.ı_...,\ı-.....,\,,fı 1 1 ...... ._, ı.-t""ı-.....YI tıt I IY'\,'lıl!r,,,\.-4!1 ~YIY Y ..:Jlh'°I tY!l! 't.i'w'VI IY,ı..Y,ı \rl 1 ..... W._..L\rl ı..-t 1 11 \A]'ıA 

tutunrnuşiardiı. Santra! hücrelerde beiirgın bir agranüier endop!aznıa retikulumu, 

S·1+00_ ı:::ı7rn_ ::ı \!QİUr--1 ,uno'o --:ırf-1~ \!'c ,;::İ_;'.r::ırr1 :::i::ı rvr:~_ ·1nrı:.ı iin __ rr1' m ::ır' .:ı rıı:::J·ı 0'111_:cı ı.rnu 00 .. nu" iı:.ı_ hi'1ir_ 
\ ! iV._ ı~;...ı ~-! ı ıı '-:- Qıı,.y 'ı::J -._rı-..,,_yl! "->!l\_--':: <r-. \Yl.,,- 1 1 ~\ı. 111...,_. VIJ'ıo~. ""''iı,..4 1 -....1 1 1yi,..,.J11ı, 

,.,!" ~, ....... ,..: ...... ı..... , r....--.ı..... ... "- ~r,,.r!,-. , -ık~ ı -_,..._ --- ı 
,,nn.:ı,,, -ı"- ,ıl, mı-'""1-'I nv'L-··-n ır,... ..-.r ILUL0tı·a '-fY iV! IIV ~...- h""'-" 1 VI llh' 'ır(I I ı..,t'lı.<t\rl J f\..... llıı.1 , ~ 1 t 

enzimler halokrin sekresyondaki fizyolojik otolizi oiuşturunar. Bu sebepie, hücrelere 

; , • • 1 t ,.. •• r-f-

Insan a.ensi nemen nemen rum \'UCU.t . ' . oez;en 
• 1 t r-- ı • f 1 1 • ' • t 

buıunaurur. t.:Knn rer oezıeni meroKnn saıgı 

çevreleyen sekretuar epitel eşit sayıda buiunan açık ve koyu hücrelerden oluşur. 

Asidofil sitopiazmaiı açık hücre!er1 bazal laminaya yasianan geniş bir bazal ve daha 

ince bir apika! bölüme sahipken; bazofil sitoplazmalı koyu hücreler ıumirıal yJzeyde 
daha genişrır ve bazal laminaya doğru incelir(15, 16, 17,35,37,45). Elektron 

mikroskop iie açık hücrelerin sitoplazmasında bol agranüler endoplazma 

11 



retiku!umu. rnitokondri, bol glikojen, çok az ıibozom bulunduğu gözlenir. Koyu 

hücre!erde birkaç mitokondri, bol ribozom ve giikoprotein içeren salgı granülleri 

PAS (+) blr maddedir. Terleme ile sekretuar hücrelerin şekil ve büyüklüğünde bir 

değişiklik oimaz: ancak açık hücrelerdeki glikojen miktarı uzamış terleme 

durumunda azaiır(17,37A5). 

Miyoepite!yal hücreler bazal lamina üzerinde aralıklı olarak yerleşmiş yıldız 

şeklinde kontraktil hücrelerdir. Düz kas hücrelerine uitrastrüktürel benzerlikler 
ı,.o··ı,.:::n'ıi nlr--1.::ıi~rı \/;. hu::ı..,.al 'ı::ımirı::ı i,l,e +,am_::ı_m_ ,en,., r"' r\. y ı v,, , ~ ı,.,. ! , !" y . :..~ 1..c . yı ! ! ! , • ~ ---,c" ~ ,;-

"""' • .. 1 • 

t}U nucreıenn 

insanda intrauterin yaşamın iik 

20-30. epiderm is bir izoprizmatk hücre sırasından 

ibarettir(16, 18,34.35,37,45,56,66,73,88). 8. haftada epitel bölünerek yüzeyde 

periderm denilen ikinci bir lıücre tabakasını beiirier(7, 16,37,66,73). Perlderm geçici 

bir tabakadır ve epiderrnal keratinizasyon tamalandığında ortadan kal!car(18,28). 

Gelişimlerinin sonraki dönemlerinde, periderrnal hücrelerde ortaya çıkan sitoplazmik 

vezikü!!er ve mikrovilluslarla, amniyotik sıvı}1a geniş bir temas yüzeyi sağlanır. 

Peridermin koruyucu ve sekretuar bir tabaka olması yanında; glukoz gibi bazı 

maddelerin ve suyun amniotil< sıvıdan deriye transportunda rol aldığı 

düşünülme!ctedir(3, 18,28). Bazal ve periderma! hücreler mitotik olarak alctiftirter, 

birbiilerine bağlidiriar(18). Föfüs 1 O. haftaya ulaştığında iki tabaka arasında stra.tum 
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Her iki 

h ~r l"l,lı"\·.ı.rı.ır,. .,.:~-··,,..._.,••"' ,-.'ı rf-?f'\\ D ~ .... .,,...." ,.,.,...k,~ :....,, """"':~l"\,'ı;- '--ı,_ıı~ı-..-1.,.... -n·ı hı"r '"'rr'•n 
1, -u1l-- '"""''·1·1 11, ,.ı,ı,, u; 'Üll'"II"' .,,. '1 ., -··ı·-ı·ı ı.,. .. , .. ," ''"a a 1 ''I,.. •• , ...., 1 Vf""I \ıı"IV \,4'YIIV°!I \ıA"f 'Vl\.f \"- • i:J\,,fJ \ı,,t ]\.'1' J W""' V,..., "'"' 1 J'\'-'lli ll1tf111,... J W ..tl"l"'1 

olur. Artık tek sıra hücreli bazal, 2-3 sıra hücreden oluşan spinöz, belirgin 

keratohiyalin içeren gerçek bir granüler ve 5-6 sıra hücreden oluşan komeum 

tabakaları belirir. Böylece doğuma yakın epictermis görünümü 

gelişir(18.28,35.73,88). 

Dermo-epidermal bileşke insanda 5 haftalık embriyoda bazal hücrelerin 

plazma membraniarı, iamina lucida ve iamina densa iie sınırlı basit bir zondur(78). 
h h'"'ftad'"' 'o"ır r ... fiiru"l,.r ı,..,..ıı,...rı.on .;:;hn"1 '"'O ... ıfr,.filr•"ıl,.r ı .... m·ın!:l) l!:lm·ına d"nsa .... ı .. ,-da Y, ai ~ . İ n::ı.H\ ,~t-i\VU~~ ... J lh,, H a:.:ı!\İ~lfn:~;c:t ta i r..-1 \.411 İ C' 1 . d.lUII' . 

epidermisin yapısal ve antijeniic özellikleri tamamen gelişmiş ve prenatal teşhiste 

yararlanılacak hale gelmiştir. Bu dönemde dermo-epidermal bileşke desmozomlar 

ve bağlayicı fibrillerle tamamlanmıştır. Tip iV kolagen ve !aminin gözlenebilir(61 ). 

11. hafla civarında lamina densa boyunca bazı heparan sülfat proteoglikanları 

birikmeye başlar; 20. haftada bunların dağılımı neonatal ve adult insan derisinin 

aynısıdır. Böyiece dermo-epidermal bileşkenin aktif oluşumu iik: iki trimesterde 

tamamlanmalctadır(29). 

Dermis embriyonik olarak mezodermden gelişir. Dermisin gelişimi, 

morfolojik olarak: bağ dolrnsunun organizasyonu ve miktarında, dermal hücrelerin 
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yap,lmış 
'. 
i)jı 

'., mamKs içinde 1 l' 1 

şeKiinae uzantıiı h.. ı • 
ucreıeraen 

oiuşmuştur(i 6.18.34,35,36). 1-2 aylık insan embriyosunda bütün subepidermal 

olmuştur(79,80). İkinci ayda 
.ç;:...,_,,.,.._ı,..,ı'"""",ı.ı,.. .... ,..,, ,.:;.:._,.,_r'1') r,.\ını 
lilJIVl-,JJa;:ı~!C!,ı: ı..ıvıı:::: , ... ı !' n.yı. 

organıze 

hücre ve hücrelerin baziları 

dönernde fibriiler görJimeye ba.şiar, Once retiküler! 
ı ıı ı ı•ı ı•n ı ı• • r,,. ı r--r • r " uı ı , sonra Koıtagen ve en son eıasuK nıer oeunL o, nana civarınoa goruımeye oaşıaya.n 

yoğun fıbril demetleri içeren fibröz bir doku haline gelir(18). 12. haftada dermada 

damar ağı oluşmaya başlar, ancak karekteristilc arteio-venöz pleksus fötal 
• ı ' ... 1 ...ı ' ı· . . ... , .. ·3~ "-) ? ' . ' ' ' ı 1 ,,, 
aoıaşımın son na.rrasına reauar oe ırgın o.egnaır\ ı !Jo,. ~, Inmesrero.e Ka.ın.ıgı 

ağı adult örneği dağılımı gösterir, fakat elastin matriksin tam oluşumu postnatai 1-2 

yıldan önce gerçekleşmez. Bu da infant derisinde, bu yapının adult derisine kıyasla 
~Q\frQı.- o!nı lu~·u~, ıU· rıv"'~farm0H0riir(-<, .R ;:;4 Afi) -..,._..J,YI\ IY."r'!'J . .:j ..., .. y Ynlı.VY.1 YJV JYY/ı 

Doğumda dermls fibril demetlerinin büyüklüğü ve kalınlığı açısından fötal ve 

adult arasında bir geçiş halindedir. Fibröz bağ dokusunun büyük bölümü postnatal 

olarak: sentezlenlr(80). 

insanda embriyo!ojilc olarak hipodermis, 4. ayda adipoz dokuda yağın 

görülmesi ile beraber spesifik bir bölge olarak ayırdediiir. 5. ayda yağ yüklü hücreier 

lobüller oluşturur(12, 18,80). 

Kıliar, insanda 9-ı 2. gestasyon haftasında bazal tabaka hücreierinin alttaki 

mezenkim dokusuna doğru çoğalması ve kıl tomurcuklarının oluşması ile 
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matriksi oluşturur. Germina! matriksdeki l1ücreler çoQaldıkca yJzeye doğru itilirler ve 
' ' ı,.. l +:ı, ' fı . ' .. ,_ '. 1 • ' (,. C' Y,' 1 ' ı..-ı nı ... ,r~a::: i\ll s~ııını oıııs, ır-ı•ı!:af 117.Qıro_ F.Orı:;: ... lın, ocır,Qr ~u-\ •'ı rnm•ur,rıır. !lr;ınıl"'ıı ::!f\n 
W --' \ıı4 .,'Ml~IIJI ''--''l""tı-4 1 'Mn y ... ._. V l'\Y ıı,..t f ll'w"~tl VI .'-' /· "t ı..vııı "lııırfl'\ Mit 1 \,/.ı,ı 

kısımları, içeri doğru invagine olarak araya kan damarı içeren mezenkim 

dokusunun girmesi ile kıl papil!aları oluşur(88). 

Gelişen kıl folikülünün periferik hücreleri epitelyal kök kılıfını yapar(56). 

Dermal kök kılıfi ise mezenkim tarafından oluşturulur. Yine mezenkimden gelen, 

küçük bir kas olan errelctör pili kası da dermal kök kılıfına tutunur. 3. ayın 

sonlarında kıiıfın baza!indeki epitelyal hücreierin devamlı çoğalması ile kıl yukarı 

'ı+ilir ı·ıır rı 1 h•u r!i'\nQn"ıdQ rı~t rlı ır!!'.l!, \JQ ('QnQr!q tıi''ın, "ıii'ır(?;:; ?f; 34 1.5 1/ 1.) U" f'i'ı ... , ıf'U" 8V!ıı 
lıı.11 • ' ' ,'\. L,.r ~._J" ·"""f l y...., \::o!""~ ~~'ı.-t:H.\c \; ,-, "5'Y" v~~ ::J'ıl' ~,v, ,&.Y,ı... ; : tY f Y,. 1t~ \ıl . "11;,.~J •• 

sonlannda föfüs derisi lanugo denen ince kıllarla kaplıdır. Bunlar doğumdan sonra 

dökülür ve yerini daha kaim killara bırakır(37,44). 
'r'".la· n.Q7İQri incana'a 1 ~-1;; aacr'ac\u,n 'n· ~TI'":acınna l--11' T~orıir-u" ii'ınu" n naiic.::ın ~ı.,: Y~:!.:P~"'t I tf iV .. . . . , V l \ır', "-1~._,, -·"='JU .~ \- .Y ~;,. . I'\ 1 n f\rf ~"e"f!'f~- ! 

I"'\ ,.,.,..ı,.,.1,· L,...-~ 1 k·" .". ,.,. ,.:.,.,, .., , ~-;,. ... ~,,.... ""· .. ı--.,.,, -•, ,.,,,.,,1 " 1 '"'""! ,.ı, lctı" ,....ı;"·I • ' eur ... , ·-- ı .,,.. .. 0 o u1- 11 I· 1n- '•ugru ',ı ··'Ur .,_ ',l, ır .... , .... 1-li'-u· ıı,.. rı ... g 1 . "l , .... un a-":-, mıı "1 W \,'-fYI'\. ....,ııı.,ı::::1 'w4' '\. \ıl\.4! yıı Y '\.f 1 ,-.,yJ V'w' J.IJll'\\.4J' \,,,1 V J 1İ'w i.J"" 1 'wflı.f '\\.\ı.4\ıl I ü"""'II~ 1 

ile dallanır. Alveolun santral hücreleri lipit biriktirerek ve sitoplazmik organellerini 

kaybederek yıkılır, böylece sebum denilen yağsı sekresyon oluşur. Üçüncü 
tnm""fQr,,1,- rlo"lf-u"'Qn ,.p·1 1farm·1-- hu··,.r,.l"n' \'"'~ b"Zl"n·nı'n --a 1a 1 sı ·11e ırarısar'"'lr ,,,.m·ıv ,,,;, c:::ı, ... ıuc: v "_;..,ı c: u ... ı.;:ı, ı.,ıc:c:, ıa~ c: ı:: ıı, ::ı '"'' , 1\ • cH\ wC:. ,.. 

caseosa denilen krem gibi bir madde oluşturur. Bu madde son dönemde 

epidermisin fötal idrar içeren amniyotik sıvı tarafından maserasyona uğratılmasını 

önlerken: kaygan tabiatı nedenlyie doğumu da koia}~aştırır. Bu karekterisfüc yüzey 

örtüsü doğumdan sonra dejenere olarak dökülür(12, 16,37,44,56,88). Doğuma 

yakın sebase glandlar infantta olduğundan daha geniştir(45). Sebase giandlar 

burun, göz kapağı gibi bölgelerde kıl foliküllerinden bağımsız olarak mezenşimden 

gelişirler. Bazı bağımsız sebase glandlar doğumdan sonra da oluşabilir(56,88). 

Embrtyonlk hayatta ilk ekrin ter bezleri insanda 4. ayın başlarında el ayası ve 

ayak tabanında epidermisin bazal hücrelerinin biraraya gelerek' mezenşime doğru 

uzamasi iie gelişmeye başlar. Bu uzarnrnn son bölümü bükülerek glandm sekretuar 

böiümünü oiuşturmaya başiar. Bu böiüm epidermisden kopmaz ve arada kalan 

uzantı bezin kanalını yapacaktır. Buradaki santral hücreler lümeni oluşturmak üzere 
d · 1 22 ı.. fi · d · · lr ,ı., ı...nl" .. .. ... ·ı.. h" 1 · eJenere o ur. · . ı ıaı a cıvarın a oszın se"reluar uu um unun penrenr, ı ıucre erı 
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seluetuar ve miyoepitelyal hücreleri oluşturmak" üzere farklılaşır. Eıctodermden 

gelişen miyoepitelyal hücrelerin özelleşmiş düz kas hücreleri olduğu 

düşünülmelctedir(12,17,37,44,45). Doğumda ek:rin bezler erişkindeki 

görünüm dedir( 45). 
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fare fötJs matery-alleri, postnatal dönemde 1. haftada ve 2. haftada yeni doğmuş 
:;.,~r.::ı'ıı:ır \/1.::ı r,_.R 'narra'ııi;.r 0 r·1c::Lr"1r r~areı'ı:ır oım~~ u··7.::ır~ i'ıc grun a'.on.::ıv 'nawanı k--ul'ıanı'ıriı Y! ...... "' '""\ı> y .lı.. ,, V '!r, ,1 ..A ~ 't".;r,ı. E.Y!C: ıı.,a~ 1 t V ~1 ·; . ~, ., "".sr 

ve erkek fareler ayrı kafeslere alınarak dişHer gözlendL 18-20, günde dişflerin bir 

fiksatörieriyie 48-72 saat Carnoy(giasial asetik asit, kloroform, etil alkol) ve 

1 1 1 1 t 

OiOKıanaı, 

Prafin bloklardan elde ediien 4-5 mikronluk: kesitlerde: 

- rıı:ınel hic::to·ıniiı.-- varıv1 ao"7!0 rn.::ıı.- :;;macıyia Hematolcsilin-eoziniHem-eo), ~v ,._,,_ vJıf\ .J .f.!.ıı Y •v _-.,..;\, ~ .. \ 

Gieson . . meroau, 

- elastik iifteri izieyebiimek amacı iie Orcein(Orcein metodu, Unna i 891 ), 

- bazal laminayı izleyebilmek amacı ile Periodlc Acid Schiff(PAS), (PAS 

- bağ dokusu mast hücrelerini izleyebilmek amacı ile Standart Toluidin 

Biue(Standart Toiuidin Biue metodu, \ıVolman 1982) histolojik ve hlstoicimyasai 

boyama yöntemleri uygulandı(1 ). 

Preparasyonlar üzerinde Olympus C-35 AD-4 kamera bulunan BH-2 

fotomikroskop kullanılarak resimlendi. 
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BULGULAR 

Eiiskin faiede 

Hematoksilin-eozin yöntemiyle: erişkin fare epiderrnisi çok katil 

Y'8SSI 

•• uıoı r 

goruıuyorau. 

psodostratifiye epiteii anımsatan bölümler vardı. Epitelin apikalindeki iıomojen 

keratin katı da oldukca inceydi. Bu keratin katı, bazı böigelerde 2-3 sıra ince paralel 

hiç görülmüyordu. Epidermis-darmis sınırı 

papiilalar!a girintili çıkıntılıydı(Resim 1,2). 

Hematoksilin-eozin boyama yöntemiyle, darma kollagen liflerden zengin bağ 

dokusu görünümündeydi. Zengin koliagen lif içeriği nedeniyle yoğun boyanan bağ 

dokusunda, az kromatin!( oval nükleusları ile fibrositler, daha ufak sık kromatınli ve 

oval nükleusları ile histiyositler. küçük toparlak, yoğun nükleusları ile lenfositler veya 

seyrek olarak mastositler, plazmositler, monositler veya granülositler 

seçiiebiliyordu(Resim 2), Yağ do.l(usundan oluşan hipoderrna k"atı ise ·geniş bir alanı 

kaplıyordu. Bu kat. epıdermis altmdaki ftbröz bağ dokusu ıcatının yer yer 2-3 misline 

dikkat çekiyordu. Geniş !1ipoderma katında, bol yağ hücreleri arasında, interseiiüler 

ortamda daha az Hf içeren bölgelerde, bağ dokusu hücreierinden fibrositieri 1 

histiyositleri, lenfositleri, mastositleri, granü!ositleri, hatta monositleri görmek: 

olasıydı. Hematoksi!in-eozin ile, hipodermanın zengin yağ hücreli bağ dokusu daha 

derinlerde çizgili kas demetlerinden oluşan sırt kaslarıyla bitişiyordu. Çizgili iskelet 

kaslarının altında ise~ kas liflerine paralel uzanan kollagen lif demetleri ve aralarında 

hücreleri ile fibröz bir bağ dokusu yer alıyordu. Bütün bu yapılar içinde kas 

çevresinde daha geniş çaplı olmak üzere damar ve sinir kesitlerine 

rastlanıyordu(Resim3,4). 
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Deri ekierinaen !o! fo!ikülleri bol miKtarda ve sır. görülüyordu. Bu folikü!lerin 

ulaşiyordu. Bu şekilde deri yüzeyinde serbest Kıllara rastiamak mümkündü. Bilinen 
vaoısında aöz!cncr iq! fr,iiiru··ııcrinin C.CMır.ccinri.c ·o· u br.u..,m,~ uönr.cmı\ıjc orr.::ıkto··r n. ·,rı 
.! 'f•- . ı..: ,..,,., 1 Y ! 1"\ ! ~Vlf!~ :ı~~ıı f f ~yy y-...,ıct,tıırf'ı-' _ -..,,,,yÇl Hft-1" J--•H~H'] V Yt.·ı.-•l'J 'r ~ ! 

• ••ı•• ı • ı ı ı • t•ı~ . .ı. rı, •) ,, ı r ,., .. ,, • I ı •• t 

ooıwrnenne oianıa oana gernşn,Kesim 1 .s.4_. r\H TOiiKU;ıenne açitan ve ooyıece 

foiikül çevresinde lzienerı yağ bezieri. dermanın bol koiiagen iifü bağ dokusu içinde 

arasmda 6-8 hücreden oluşmuş İopluiuklar şeklinde görüldü. Folikülierin tıipoderma 

l(atmdaki büyük böiümlerinde foiiküi çevresinde veya foliicüle açılan yağ bezi 
.... , d·(- . "' T goruıme, .ı Kesım , 1 . er bezleri dermada kıl folikü!lerinin çevresinde ancak 

renk çok sayıda hücrelerin oluşturduğu toparlak şekilii 

y·apıiar olarak izlendi(Resim 5). 
Rarı riQıt"I ICI I ıt"Q!'!!:ırı~n i1'fıcn·n1' ;;.7;::1' olar'll-- o· clin'av.::ın triiırrom ·oovai:;;rına·an ""-' --~ "" ,,~..,,~ "_ Jy~Çıf ! nv ., Vı1ı.1ıııt Pi\ vH• vyv, \ u,, . . .F .• ~, ,, 

izlenen yapıda görJldü. Bu epıtel boya kanşımında!ci hiçbir boya i!e özel oiarak 

boyanmadı. Açık mavi veya gri tonunda görJlen birkaç sıra hücreden oluşuyordu. 

Epitel üzerindeki ince keratin katı ise daha çok Orange geibin sarı-portakai 

renginde belirgin olarak boyandı. Kı! foli!cüllertnin dermaya yakın kısımlarında yer 
abn böli'ırYjiı::ıri v::~, ,i ~nilr~!ı::ı u~k"ın ,$.l~r!lfl::::r, 1 'onva "'ar1 cım111d~lrj ü.zor-~rrinlc lqrmızı lır..4 l'ıııı4'H iV t JfıA I w1 1.11,'""-fW Jt,.,tnU \.,( \ıı4: \d I WJ nı l"f f r ...tf\l I '-'~ Ull V i'\. t 

renkte veya Orange gelble san-portakal renkte görüldü. Genellikle bu bölümlerde 

foliküiier yakınında yağ bezleri de izleniyordu. Bu boyama yöntemiyie spesifik 

olarak boyanan yapılar ise kollagen liflerdi. Böylece, derma katında mavi renkte 

boyanmış lrnllagen lif demetleri belirgin olarak izlendiler. Genelde ko!lagen lifler 

birbirini çaprazlayan yapılar sergiliyordu. Böylece bu demettertn enine, boyuna veya 

oblik kesitleri izleniyordu. Kollagen lif demetleri epidermisin hemen altında dar bir 

bölümde ince olmasına k"arşm, dermanın hemen hemen tamamında oldukca kalın 

yapıdaydı. Hipoderma !<atında ise sitop!azmalarındaki yağ içeriği boyanmamış yağ 

hücreleri çevresinde daha ince mavi boyanmış lif demetleri y~r alıyordu. Hipo~erma 
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bölümleri ise. yüzey epidermis hücreleri gibi boya karışımındaki hiçbir boya ile 

spesifik boyanmayan açık renk hücrelerden yapılmış görünüyordu. Hipoderma 

katındaki bu kıl fo!ikül!eri cevresinde de ince ko!laaen lif demetieri iz!eni'-✓'ordu. , ~ 

Dcn,',nrio ver "'ala"'n c::ın:' k::!c::ı~rı ri"'a lrirı...-.ı·ıiZ' ro~,J•fcıırii Rıı ı.,.,..dS .~o,ıroc::inrb m,ı::ııı'ı 
V '-'"" J"I 1 \.1 " -v ~ 1 "1 f\ .1 1 iV ll'\\VJ'-41• "'-"\ı.4 fit. yvwı-.,\ofll "4V 1 ""\t 

boyanmış kollagen lifler yoğunlaşıyordu(Resim 6.7). 

Bağ dokusunun eiastik iiflerini belir!eyebiimek amacıyla uygulanan Orcein 

tertip!enişinde beli(gin bir özellik saptanamadı(Resim8}. 

Özellikle kası san boyayan pikrik asit ve kollagen lifleri kırmızı viyole renkte 

boyayan asit fuksin karışımından o!uşan Van Gieson boyama yöntemiyle 

preparasyonlarımızda; dermadaki kalın. kaba kollagen lif demefieri i!e yağ hücreleri 

ve kıl fo!ikü!leri çevresindeki da!1a ince lif yapılan ve sırt kasları çevresindeki 

koliagen iif demetleri kırmızı viyole renkte belirdiler. Spesifik olarak sırt kasları ve 

folikül içerisindeki kıl ve eritrositler sarı renkte belirgin olarak görüldü. Kıl 

foliküllerlnin dermisin bağ dokusu içindeki bölümlerinde, folikülün yağ bezlerinin 

açıldığı apikal bölümlerinin biraz altından başlayarak kollagen lif demetleri 

arasından epidermise doğru oblik olarak uzanan ince errelctör pili kasları spesifik 

olaraic sarı renkde boyanarak belirlendiier. Bu kas iifi demeti çok ince bir kollagen iif 

k:ılıfı)1a çevrelenmiş gibi görünüyordu(Resim911 O, 11 ). 

Karbonhidrat içeriğini saptayabilmek amacı}1a uygulanan Periyodik-Asit

Schiff(PAS) reaksiyonu ile; epidermis altındaki bazal lamina belirgin olarak 

görüidü(Resimı 2). Aynı şel<iide bazal laminanın yapısını yansıtan materyal sırt 
l,- 1 • ,,1 lf" 1 .ç !'lr"!! • • •.ı, ı• !+ ,,1 1.,-' b 1 1 • h'•I • ,,1 d r,as,arı çevresmı..e ve ... ı ,o,ır .. u, enrnn ephe ı anını.ıar .. ı '. aza amına ..ıoıgesınue .e 

izlendi. Bunun dışında bağ dokusu lifleri değişen oranda PAS renginde boyandılar. 
., 
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Ov·::ı- 11, cof:u'' l\ı..-.c:r,c: v~lu'"1u' ·lrr~ .v;;QQı' h;;~ll0 ~ u' ·L-;;1 ... l-1-ll'_lıya·,·. c:::.~ ... ı~-=~ı~r, ... ,.ı.~ı..-: 'i/',Q ···~ 
..., T ::: "'"' '"'"' 1 ...,,..,., ._. ..., "' vllVtJIClLlllcllcll IIUG11\I rl"\v f)0Zffif 

materyai ince granüler veya diffüz yapıdaydı. 

diğer doku elamanları arasında metakromatik öze!iikieri ile 

sıra hücreden oiuşuyordu. Epitelin yüze}/4nde erişkin derisinde olduğundan oldukca 
ı:--~ 1.1""'1•, b'ır Lrl\e,rı~ti· ... ,ı ı:--~t·ı uorl ~İl\fQrıriıı s·u ı..-c.rati'n ı..,~--lınrb bı'mı: ı'ri ı':7c.n·1r:ı:ı. \:fC.r \rc.r h-7 Lr::;tı•, 
!'\...-: · , 'w'.l'ı,,"!\, . l\~\ı JV ııa.~fl] '-4'wl, f\y . !\'ı,4; ...t~ fW lf la-f&ııv. !Pr,,, 1 vı J'w' V l\'ır'i ' 

hücreler daha yoğun ve bazofüikdi. Giderek daha açık boyanan hücreler daha geniş 

l'nr'ı:ırcoju"lor araı11ır1·~r o' •ralır~r~ir \f.Ori~~·ı\mra'u ;::p·1a'.orm'1:::·1n \/İ°l7,:wino rior.nu 'nu"r-r.oior'ın ı, ""''..,"" 1 Y 1 .ı . 1\ ı...1: t .,,~i(j,,,,, j"-"f'y~ ıU, • ı,.... \. "''··' ...ı J ..... &."w''f'''"" '-" ~i~ 1 ~ VfVJ 1 

ince lıücreler iki, bazen üç farklı kat oluşturuyordu. Böyle granüler bir yapı erişkin 

epidermisinde gözlenmemişdi. Dermo-epidermal bileşke erişkinin aksine geneiiikie 
riU .. ""t.ri'U.. ~:::;.\,rc.l.r v11 br:::::1.r ı.'1:::.n·r, olm:::ı,,:::ı .... 11 nan·ılla 1 :::ı .. ıa .. ıa~-ı-ıı~mı ~ı.-- rr-,i·ırr,,t.ru"r1ri 1U" i=r,;ıdc.'"ı mi~ 
V. ...... 'vı..:-1'""'\ !~l'ı,~r, """' t. ti 1ı,:,ıı;'j\.1. ~ r 5t'l -.zll,..._ 'ııı-tl'\ il 'dı ti\.: "ıı4 1 '-F 't,,'!'w" ,.._.ı 

yüze)/4nde serbest kıl gözlenmiyordu; ancak dermisden hipodermlse uzanan kıl 

folikülleri mevcuttu. Foliküi hücreleri arasında dermisde yağ bezleri 6-8 açık renk 

hücreden oluşmuş topluluklar şeklinde yerieşiyordu. Dermis liflerden ve hücrelerden 

oluşmuş bağ dokusuydu. Bağ dokusu lifleri genel!ikle epidermise paralel 

yerleşiyordu. Dermisin altında kıl foliküllerinin 

hipod.srma kati ysralıyordu. Hipoderma geniş sırt kasları iie devam ediyordu. Kas 

çevresinde büyüic damar kesiti~rt gözleniyordu(Resim 14115). 

Hematolcsilin-eozin boyama yöntemiyle postnatal 2. haftada epidermis yer 

yer 34, bazen 2 sıralı kerafinizasyon gösteren çok katlı yassı epiteldi. Yüzeydeki 
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keratinin kalığı 1. haftada kinden beiirgin olarak farklı olmamakia beraber birbiri 

üzerine daha sıkı bir tabakalanma göze çarpıyordu. Epidermisin hücreleri genelde 

toparlak ve uzun eksenleri yüzeye dik olacak şekilde yerleşmişti. Yer yer yüzeye 

paralel yassılaşmış hücreiere rastiamai( mümkündü. Keratin katına çok yakın 

, , , "' ;.,• , v I , ,...... , .. l I t..r 1 , , L -KanntiQina ve voqunıuquna u,asnııvorou. uana vuzev,to.e \,ver a,aral\, oazen reK üir 
_. ~ - '1..1 ;, •• .r ' 

izleniyordu. Dennlsde ve hipodermisde folikül hücreierinin arasında 4-5 hücreden 

oluşmuş topluluklar şeklinde yağ bezleri gözlendi. Epidermis-dermis sınırı 1. 

haftadakine göre daha derin ve sık papilla formasyonu ile nisbeten girintili 

çıkıntılıydı. Ancak buniar erişkine oranla daha az belirgindi(Resim 16). Dermis lifti 

ve hücreli bağ dokusuydu. 1. haftadakine oranla nisbeten daha lifliydi. Lifler genelde 

yüzeye paralel demetler oluşturuyordu. Kıl foliküllerinin sonlandığı hipodermis katını 

kas demetleri sınıriıyordu .. 

AZAN boyama yöntemiyle; genelde hücrelerin nükleusları sarı-portakal 

rengi, bağ dokusu ko!lagen lifleri mavi ve kas dokusu kırmızı renkte belirdi. 

Preparasyondaki diğer yapılar boya karışımmdaki spesifik renkler olmamakla 

beraber değişik renk tonlarında izlenebiliyordu. 

Postnatal 1. l1aftada bağ dokusunun koliagen liflerini saptayabilmek amacı ile 

lifleri ince ve yüzeye paralel, giderek hlpodermise doğru derinlerde oldukca kaimdi. 

Böyle kaiın koliagen lif demetleri sırt kasları çevresinde de belirgindi. Yağ 

dokusundan zengin hipodermada kollagen lifler yine ince demefier 

oluşturuyordu(Resim 17). 

Posnatal 2. haftada kalığı artmış olan dermanın bağ dokusu içinde kollagen 

lifler çeşitli yönlerde birbirleriyle anastomozlaşıp, hipodermise yakın bölgelerde 

yoğunlaşarak yüzeye daha paralel demetler oluşturuyordu. Kollagen liflerin bu 

organizasyonu daha çok erişkin derisindeki dağılım örneğine benziyordu. Portakal 

rengi boyanan lcıl foiiküllerinin çevresine soluk renkli yağ bezleri 
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açılıyordu.(Resim18). 

Bağ dokusunun elastik liflerini belir!eyen Orcein boyama yöntemiyle postnatal 

1. haftada preparasyondaki koyu kırmızı- kahverengi tonlarda belirlenen yapılar 

arasında elastik lifler, hipodermisde yağ hücrelerini saran ince. koyu çizgiier 

şeklinde, daha çok sırt kasları çevresinde ve arasında koyu boyanan belirgin yapılar 

olarak belirdi!er(Resim 19). 

Postnatal 2. haftada belirgin boyanma damarların elastik membranlarında 

saptandı. Aynı şekilde siyah reaksiyon sırt kasları çevresinde ve arasında veya yağ 

hücrelerinin çevresinde saptanırken dermisin büyük bölümünde belirgin elastik lif 

içeriği gözlenmedi(Resim 20). 

Van Gieson boyama yöntemiyle postnatal 1. haftada bağ dokusunun 

kollagen lifleri kırmızı viyole renkte boyanırken: kaslar asit pikriicle sarı renkde 

ooyandılar. Epidermis spesifik olarak boyanmadı. Strahım lcomeum ve keratin 

kırmızı viyole renkte belirdiier. Burada Hematoksilin-eozin ile bazofil boyanan 

granüller koyu kırmızı renk alarak belirginleşiyordu. Dermisde kollagen lifler derinde 

daha kalın demetier yaparak genelde deri yüzeyine paralel seyrediyordu. Kollagen 

lifler arasında ve hipodermisde yağ dokusunun arasında kıl folikülleri pikrik asitle 

sarı boyanarak izlendi. Kıl folikülerinin çevresinde soluk boyanan yağ bezleri 

gözlendi(Resim 21 ). Derinde sarı boyanan sırt kaslarının çevresinde ve arasında bir 

tabaka halinde kollagen lifler kırmızı viyoie renkte izleniyordu. 

Postnatal 2. haftada !(alınlığı artmış olan dermisde nisbeten bol bulunan kıl 

foliküllerinin arasında birbirleriyle anastomozlaşan kollagen lifler derinde daha kalın 

demetler yaparak seyrediyordu(Resim 22). 

Periyodik-Asit-Schiff metoduyla postnatal 1. haftada papilla yapısı 

göstermeyen epidermis-dermis arasında ince PAS pozitif materyal gözlendi. 

Dermada bol, hipodermada seyrelc olarak bağ dokusu hücrelerinin bazılarının 

sitoplazmalarında belirgin PAS pozitif reaksiyon vardı. Bu hücreler bazen toparlalc, 

sıklıkla oval ve uzunca yapıdaydı. Sitoplazmalarındaki PAS pozitif reaksiyon veren 

mat"'rv"'I "'"'n"'l,Je ar,.. ... u··ı,..r f'\-.-.ııa..r...ı ... v.J;ıR,"···1m 2~) .~:::ı.,a ~::: ::: U .:,it.il ::: VL:::lıli\V.:;jlJ!\ı .:::'1 il ....,.,, 

Toluidin mavisi boya yöntemiyle genelde mavinin tonlarında beliren deride, 
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yine dermisde bol, hipodermisde daha seyrek oranda, metakromatik sitoplazmaıı 
/')\f::;)I ı.-.,.i'ırrı:ıiı:ırı j7'10nu·f1 KIi hi't('rı:ılor riı:ı PA~ roai.r~'ıuonıı ·110 $?:J,l.l"a"'ı•riıtı•ı a'ı'o'ı a, .. !:lnı"ılı:ırl 
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Postnatal 2. haftada papiiia yapısı görülen epidermis-dermis sınırında ince 

PAS pozitif materyale rastlandı. Kıl folikü!lerinin enine kesitlerinde folikül epitelinin 

altında PAS pozitif materyal mevcuttu. Bu dönemde de postnata! 1. haftada PAS 

ve Toluidin mavisi yöntemiyle saptanan bağ dokusunun PAS pozitif ve 

metakromatik granüllü hücreieri aynı yapıda ve konum da izlendiler. bu hücreierin 

bir kısmı doku içine degranüle olmaktaydı(Resim 25,26). 

Fötüsde: 

Hematoksilin-eozin boyama yöntemiyle; fötüsün sırt derisi genelde, boi 

hücreli yapıda görüldü. Bağ dokusu hücreleri bol ve sık olduğu için çoğu kere 

epidermis öncüsü örtü epiteli}~e dermis öncüsü bağ dokusunu ilk bakışta ayırmak 

oldu_lcca güçtü. Epidermis öncüsü epitel erişkine ve yeni doğmuşa oranla dai1a 

kalındı: yani birbiri üzerine 6-8 kat hücreden oluşuyordu. Bazalde yer alan hücreler 

homojen ve daha düzenli sıralanmış olmasına karşın, apikale doğru hem hücre 

toparlak yanmda yassı, bazen yoğun sitoplazmalı, bazen açık renkdi. En apikalde 

yer alan hücreler ise yoğun veya granü!er sitopiazmalı yapıdaydı. Bu granüller 

postnatal 1. haftadaki epidermise göre daha küçül( ve daha az yoğundu, postnata! 

2. haftadaki gibi daha apikalde yer alıyordu. Böyle granüllü hücreler, apikalde 

yanyana dizilere!< bir hücre katı oluşturuyordu. Epidermisin apikal yüzünde belirgin 

bir keratin katı yoktu. Ancak bazı bölgelerde epidermisin hemen üstünde keratinden 

oluşan tek ince bir tabaka ayırdedilebiliyordu. Epidermis-dermis sınırı düzdü, papilla 

yapısına rastanmıyordu(Resim 27). Dermis erişkin ve yenidoğanınkine oranla çok 

hücreliydi, daha az lif içeriyordu . .Böylece epitel altındaki bağ dokusu sılc sık 

yanyana dura.n1 çoğu uzantılı veya oval az kromatinli nü.kleuslu hücrelerden 

oluşuyordu. Bu hücreler arasında bazen sık !cromafinli nü!cleuslu, oval ve yine sık 

kromatinli toparlak hücrelere tek tüle rasfianıyordu. Bol damarlı bu doku, daha bazal 

bölümünde yoğun sitoplazmalı toparlak ve sıkıca yanyana duran bir-iki sıra 
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arası orrarnınoa mavı ooyanma ctatıa oeHrgHıo.L F,o iagen ,ıner aışınaa.Kı; oennın 

gelişen Kırmızı 

' . van ~-
l:ıieson 

f •• f • 1 ,...... f 

ooyama yomemıy;e rotusoe 

kalpte geliştiği görüien kas dokusu sarı renkte 

anca!< 
., ... ' 

e-ntrosıueroe be!irgindl. Ko!lagen iifierin boyandığı yerler ise 

. 
sm ı,... • ' r.asiannaa, 

boyandı. Erişkinde 

damarta.r içindeki 

gelişen kemik ve kıkırdak dokusu ve çevresiydi. Epidermis ve dermis genelde 

portakal renginin değişen toniarında beiirdiler. Ancak yer yer dermisin seyrek hücreli 

bölgelerinde çolc ince, derin kısımlarında biraz daha yoğunca birbirleriyle 

kırmızı . ' b ' 11 .... vıyoıe oyanan rco ıagen iii 

Periyodik-fo.sit-Schiff yönteml)~e ge!lşen epitel ve altındaki bağ dokusu 
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PAS pozitif reaksiyon vardı. Toparlak ve iri nükleuslu bu hücrelerin sitoplazmaları 

nükleuslarına oranla daha inceydi. 

Metakromatik boya toluidin mavisi ile fötüsün gelişen yapıları genelde 

ma\~nin değişen tonlarında belirdiler. A.ııcak gelişen kıkırdak hücreler arası 

ortamında veya dermis öncüsü doKunun bazı hücrelerinde kırmızı-viyole renkde bir 
r::.~lr~iu()n i7İcna··ı ı:blı rinhı~u hi"ırr.::ılcn·--11·1--ıı o"nru··,su" bıı hu··,r .. 1cicrricı..·1 rr.ı ı=-bk-mmı,~tiı.. 
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Tüm caniıların içinde bulundukları ~ış ortama karşı organızrnaiarırn kuşatan 

ve koruyan bir i(ıiıfian vardır. Memeiiierde bu icılıf deridir. ınsan oraanizrnasına - ~ . . 

da\ı·anan aenel 
.ı . . . tJ 

• • rı , . . . l: 1..:- , , 1 ,. ,. ., 1 •• - , , • 1 
rv1emsııısrae spıaermis çot\ "am reerarınii yassı epıTeıair. bu- çaıişrnaaa mceıenen 

alışılmış epidermisin katları; özeiiikie stratum spinozum kati saptanarnıyordu. 

Nlte~im Rowden(ı 975) da fare derisi}~e yaptığı çalışmada stratum spinozum 

katının fare epidermisinde saptanamadığmı belirtme!ctedlr(72). Çalışmamızda 

lrcr::ti~,, ı.--~+ı tia ·,n~~n~ or~nı~a oıa··ul--1"~ 'ınrı:ıurii i( ~nımı, ı ıı.-,~~ onr,l.zı,:,n bu arıru":r-1:"ım,i'ı 
r,•ı.•'t'-<\I I"\~\ "4 IJ'\,H \o-4. 1\.4111 1 f~-.,ıı.4 V'ııı']'ı.41, 1'-"'4111 1 'ııı'llı.41 '-"r V ~V J Y 11'-t 

;W'l-1"'\.'"":"""' __ ....._ ~-'l.n, __ 

ıı ıı.,::;:ı:::ı ıı::ı ı ı ıayvaı ı 
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büyüklükte oldukları bilinen ve kabul edilen bir o!gu olduğuna göre insana orania 

Preparasyoniamrnzda erişkin farede epidermis altında derma ve daha 

Derma kollagen liflerden 

boya.ma yöntemleri ile bağ dokusunun kollagen liflerinin epidermisin hemen altında 

daha ince, geri kalan bölümünde kaiın demetler oluşturduğu saptandı. Bu bağ 

doKUsunun hücreleri ve hipodermisin yapısı klasik bllgi!erimize uygun olarak 

beklenen yapıdaydı(16-18,37,44,45,88). Daha çok insana dayalı klasik bilgilerimize 

göre gelişimini doğumdan sonra da sürdüren elastik lifler 8-1 O yaşlarına kadar 

olgunlaşarak bu yaşdan sonra erişkin derisinde bolca bulunur. Buna göre erişkin 

fare derisinde de kollagen lifler kadar olmasa da elastik liflerin de bulunması 

Orcein ile boyanmış elastik liflere çok az oranda rastlandı. Kanımızca bu yapı fare 
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derlsinin insana oranla daha az esnek olmasmdan kaynaklanıyor oiabilir(45.7 4,85). 

Periyodik Asit Schiff yöntemi ile ise, epidermis ve dermis arasında beklenen bazal 

membranı erişkin farede izleyebildik. Ter· bezleri beklenen yerleşimde. ancak 
~ı:n,r.:::dr r.i""r""ir- '17ıcnrii ı er n.:::ı7icrı'n:: ait 'niırr::ı.'ı::ı.r ı'n~ana'ar-'ı \l:2nısınq'~n .::~ry'ıı olara' 
YYJ!Yn vı~ ~.'- ft,.1...-ı ...... L • yı ..... y .. ı""" ..... _,i. ,~YtY"" 1'~ 1 ~· .n .:t~t"'! '. a' ı~ f\ ,ıq .K 

boyandılar. Bu boyama yöntemi iie epidermis boya karışımındaki hiçbir boya ile 

spesifik olmayacak şekilde açık mavi beiirtrken, kıl foliküliertnin epiteli bazen boya 

karışımındaki Azokarminle kırmızı, bazen de Oranj-gelb i!e portakal renginde 

beiirgın olarak boyandi. Bu asidofii boyanma kanımızca fo!ikül hücrelerinin yapıma 

Y;.;_,..,·ıı... ,.. ... -~--- ·1 ... lev;nd--n ı..,..yn,..ı... 1 ,..nıy"r 0 1 ""b:rır(~61, 37 44 "5) VI ıc:ı 1\ ;,ı:;ı llC:L y I ı:; 1\0 1 ICll\la I u ıa il 1 1 1 / 1 ' ,'+ ' 

Kıl folikülleri ve yağ bezlerinin yakınında bulunması gereken erreictör piii k:ası 

erişkin farede Hematoksilin-eozin) AZAN, Orcein ve PAS yöntemi ile diğer dokular 

arasında belirlenemedi. Ancak bu kası Van Gieson boyama yöntemi ile 

saptayabildik. Bu yönternie sarı renkte boyanmasi ile kollagen liflerden aynlabiien 

errektör piii kası oiduk:ca inceydi. Diğer boyama yöntemleri iie bu kası izieyernemiz 

kanımızca hem spesifik boyanmamasından hem de inceliğinden olabilir. 

Epidermis, dert ekleri ve sinirier aktodermal, derma, hipoderma ve damarlar 

mezodermal kökenlidir. iki germ yaprağından köken alan bu yapılar intrauterin 

yaşamda ve doğumdan sonra gelişimlerini sürdürerel< definitif deriyi oluştururtar. 

Farede fekondasyonun 9-12. günlerinde e!ctodermden değişen epitelin baş ve 

sirttan başlayarak ventrale doğru fötüsü saran bol hücreli pertderme dönüştüğü 

Boneko ve Merker (1988) tarafından biidin!mektedir(3). Nitekim fekondasyonun 18-

20. günlerinde aldığımız fötüslerde gelişen dertdel<i epidermis öncüsünü benzer 

şekilde bol hücreli izledik:. Bizim preparasyon!arımızda epidermis öncüsü epitelle 
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dermis öncüsü yapi arasında PAS yöntemi i!e ince de olsa belirgin PAS pozitif 

materyal saptanabildi. Bu PAS pozitif materyalin bitişiğindeki ektoderm öncüsü 

hücreler uzunca pirizmatiğe yalcın, sık ve koyu boyarnyordu. Karnmızca buralardaki 

hücre sıklığı hücrelerin çoğalmasından kaynaklanıyor oiabilir. Nitekim bu böiümde 

mitozlar sık görüldü. Hücre sitoplazmasının koyu rengi ise yine bölünmeden 

kaynaklanan artmış RNA ve ONA içeriğine bağlı oimalıdır(15,17,37,44). 

Preparasyonlarımızda izlenen epitel öncüsü doku iie altındaki bağ dokusu öncüsü 

doku arasındaki PAS pozitif yapı bazal membran ve bitişiğindeki sık hücreler 

mitozlara dayalı hücre proliferasyonunu yansıtan yapılar olmalıdır. Nitekim Smith ve 

hafta civarında basit bir bazal membran zonu olarak gelişmeye başladığını, ilk 

trimesterin sonunda uitrastrJlctürei olarak embriyonik deri}~e olgun derinin bazal 

faminasının ,..,....ıu.::.u .... ı 
vıu 1 .~ ;ı~ H"""l-''""h; ' 11 t ' u Jl 1 1 Yt~~lı.-!\ıı'. 

gözlemierimize göre, epidermisin gelişmesi bazaideki pirizmatik hücre yapılarından 

da aniaşıiacağı üzere. epitei hücrelerindeki şekillenmenin bazalden başlayarak 

apikale doğru yayılması ve bazal laminarnn gelişmesi ile olmaıctadir. Bazal 

laminanın gelişmesi ile birlikte dermo-epidermal bileşkenin yapisında bir takım 

değişiklikler olması olağandır. Nitekim gözlemlerimize göre denno-epidermal 

bileşke fötüsde düz, giderek postnatal dönemde önce belirsiz, erişkinde b~lirgin 

olmak üzere dalgalı yapıdaydı ve bağ dokusu epitel içerisine papillalar 

oluşturuyordu. Nitekim Kehinde ve arkadaşları (1992) keseli sıçanda yaptıkları 

çalışmalarında epidermisin bazalindeki bağ dokusu papillalarının doğumdan sonra 

geliştiğini, doğum anında ise bu papillaların insan embriyosunun 8. haftasına 

uyduğunu söylemektedirler(57,58). Benzer şekilde Martin (1990) fare derisiyle 

yaptığı çalışmasında papi!!er çıkıntıların intrauterin gelişimde oldukca geç bir 

dönemde geliştiğini vurgulamalctadir(48). Bilgilerimize göre insanda papiller gelişme 

prenatal 1 O. haftada başlamakta ve 17. haftada belirginleşmekted.ir(4,6, 18,27,56). 

Olcajima ve arkadaşları ise(1988) fötal maymun derisinde papiller çıkıntıların 55.60. 

gestasyonal günde gelişmeye başladığını ve bu intrauterin geliimenin insana oranla 

3 hafta kadar erken bir dönem olduğunu belirtmektedirler(63) . 
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Deri gelişimınde gidere!~ epitelin daha üst sıraiarında keratin!eşmeye yönelik 

yapıların izlenmesi beklenmelidir. Nitekim biz de postnatal ilk haftada birbiri üzerine 

tabakalanmış keratin katını ve stratum gianülozum katını belirgin olarak izledik. 

cmbrivoloiii< aeiisim süresince proiiferasvona bacılı olarak aeiisen orqanlarda , , _.. . - """"' ...... -
hacimce artma beklenmesi doğaldır. Ancak biz prenatal dönemde daha kalın ve 

çok hücrell olan epidermis öncüsünün postnatal dönemde er!şkine doğru giderek 

inceldiğini lzledik. Epitel yüzündeki keratinizasyon da postnatal 1. haftada daha 

kaiın. 2. haftada daha ince ve erişkinde en inceydi. Holbrook ve 

arkadaşları(1975)(28)! Breathnach ve arkadaş!arı(1971 )(7), Foster 

arkadaşları(1989)(11) 

\10 . .., N,;:.-r7aru"f1 QRO)f P-1 \J 
....... 1 \ .......... \" 

. ' 
ınsanaa, Chapman 

domuzda, fv1artin(i 990)(48) ve Pctrsons ve 

arkadaşları(1983)(65) farede, Bauer (1972)(2) sıçandaı Okajima ve arkadaşiarı 

(1988)(63) maymunda, Kehinde ve arkadaşları monodophus 

domestikusda(1992)(57) yaptıkları çalışmalarda derinin gelişimini keratin katı dahil 

büyük öiçüde prenatal dönemde tamamladığını belirtmektedir. Ancak biz 

doğumdan yakiaşık 2-3 gün önce aldığımız fötüslerde epidermisin üzerinde 

lceratinizasyonu bazen saptayamadık. Ancak gelişen epidermisde keratinizasyonu 

belirleyen yapılar vardı. örneğin; 18-20. günlük fötüsde epidermisin apikal 

tarafındaki hücrelerde keratohiyalin granüllerini anımsatan granüllere rastladık. 

Kanımızca farelerdeki 21 günlük intrauterin yaşamın son günleri veya doğuma 

yakın epidermisde keratinizasyon gerçekleşiyor olmalıdır. Nitekim Bauer(1972) 

sıçan derisinde yaptığı çalışmada fötüs epidermisinde doğuma yakın geç bir 

dönemde önce lceratohiyalin granüllerinin belirdiğini 2-3 gün sonra da yüzeyde 

keratin katının ortaya çıktığını bildirmektedir(2). Bu şekilde süratle başlayan 

keratinizasyonun doğumdan sonra ilk: haftalarda yoğun olarak devam edip, 

erişkinde azalacağı düşünülebilir. Çünlcü preparasyonlarımızda postnatal 1 ve 2. 

haftalarda keratin katını olduk:ca kalın görmemize karşın erişkinde bu kat oldukca 

inceydi. 

Preparasyoniarımızda fötüsde epidermis öncüsü gibi dermis öncüsünü de 

bol ve sılc hücreliydi. Bu hücreler arasında sık mitoz figürleri izlenebiliyordu. 

Derinlere doğru hipodermis katı henüz görülmüyordu. Bu yapı içinde kıl folikülleri de 
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oncusu ' ' ' aoreua.an oerrnıs 

Ancak fötüsde sırt derisinde gelişkin kıl folikülü. saptayarnamarrnza karşm aynı 

izledik. Ayrıca postnatal 1. haftada daha ince olmakla beraber 2. haftada ve 

erişkinde giderek kalınlaşan hipoderma katmı saptadık. Kanımızca derinin geiişimi 

bö!gesei ayrıcalıkiar gösterse de farede büyük ölçüde doğumdan sonra 

katlarının ve deri 

. .,; 

ve oao ,_. 

uzanıyordu. Dermisin kollaaen liflerinin Qe!isimini izleyen çeşitli araştırıcılar da ilk 
- -:_• - .% - - - -

ge!işen koilagen iifierin önce epidermis yüzeyine para!ei yerieştikieıini 

:,,_,.,ı;l'Tm"lr+"ri;rJ"rfA&:: 76 ....,/0 QQ) v,..n•m•-"'"' ,.İ,.,ı"r"lr '"'IT'"'n ~oıı .... ,.." ... rı+ r;r'"'"'I\,!"' b•n'jlr+,
~..::;ıı!lliit::!,~YUil,Yl\'tY_,, "; '""'';_J 1 , ~,al.fdllL\.ıa ~ıU~t~r'& ala; n Ha~YII 1 ! 'ı.Ht111 Jld ~ il ır'\l~ 

' ' ' ve ancaaaş;arı 

(1987)(46) da gözlemlerine dayanarak bu görüşü savunmaktadiriar. 

Eiasük iifier ise fötüsde saptanamadı. Postnatal 1. ve 2. haftada dermada 

yine izlenememesine karşın hipodermada az oranda vardı. Nitekim birçok otör 

derideki elastik liflerin doğumdan sonra gelişmeye devam ettiğini, bunun insanda 

8-1 O yaşına kadar sürdüğünü bildirmeıctedir(18,45,54,80). Elastik lifler erişkin fare 

ri:::.1-iı::inri::ı a':::.rmao·a u::ı h'ı:-ıoa·crmarıa ·ınr-Q. \/Q. !:l 7 oranna ·ı71°nıdi Kanım 17r-a 'ou "r!'w' h/11 f't-4'-Y Vt t IF'ıı' p \ır' .Y. ! '-ı"'w' '!"Y ._... . ~ e. 'w'I I• . !~V .. · ' 

olmalıdir(7 4,85). 
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Erişkinde ve postnataı 1. ve 2. haftada dermada bol ve hipodermada seyrek 

ı-.,...,.,..ı-J"'l,ır .. om~-ı-·1:.r ""o\~-ilı"I,,,.,,_ 
ı ııı::t,mı ı ı,H 1\ u· yaı ıaı ı 

o!malı(15, 18.38.41.44.86). Fötüsde iziediğimiz PAS pozitif ve meta kromatik özellikli 

t1ücre!er de kanımızca bağ dokusunun mastositlerinin•öncü!eridir. 
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Resim 6: Erişkin fare derisi.E: epidermis, D: dermisi H: hipoderrnis. Kf: kıl folikülü, Y: yağ 
b -·ı KL· kollaa-n ı:.ı -r A"' .~ "1-.: -ı .--, r-, et, , .,..v IIIC , / ... .t·\l',/\IVV. 
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Resim 11: E rışkin fare derisi. KL: ko!!agen nf!er. Kf: k ıi fo!ikü!ü. ·t yag bai. Er: eirektör pili 
L .. ~e:: \ lc.n ı-: : ~~ n ~ı v=.:nn 
l\""4Wl ı Y '-411 -., .... ,ı •..,...,ıı,,.: ı !r\ ._,,VV , 

... ---... · . . :~~ - -.....: ,., 
\ · İ . ..,.,._ - · 

ı ·~ r } 
~ ""t . 1 ,.,, 

'1• ·~· • . 
. . , Y:;~..J.., ,. .:. .ıl 

~ ..,- D J !..~"', - l ,-.. 
. . ~ 

' . 
-

Resim 12: Eriş~in faie derisi. E: epidermis, D: demıis, PAS pozitif bazal lamina tek okla 
i~aretli. PAS reaksivonux-500. 

' 
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Resim 14: Postnatai 1. haftada yenidoğan derisi. E: epidermis, D: demıis , H: hipodennis, 
kl .. ker..,'a'n k..,'ı Vf· lroi ·0 1 : ır :·.ıu;· e l\:, , ~·, ri i.-cı~ i;. rı H' 

1~m -~o ·/\·ı· ·u-o J\, d I dl , r\ , 1\1 , 1 ll"UI , v - ., • t ,,..,...,_.,. , , ı ,., , " , , 
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Resim 'i 5: Post,\~:~: 1. r'ıaftada yeriaogan oens! E: epıderrnis, epıd.crrn:s i n yüzeyindeki 
hücrelerde b::a?cL grcmü!ier( tek oki8 ış~n<:tı ) D· ,:i~irnıs . H: hıpode rrnıs . Kf. kı: foiikü!Q, kk: 
keratin kat,! Hem -ç:o.x50C. 

R~dm 1-~· Pnıt;f n;'.'ı f q! ? !ı~ft~rla VAflıdnr1'1M d;,:ı,ri ;:;. i ı: · AnidP. fi'l'\ İ'. vrı:revrl~k,i nr~nf"!Hı:.r ... v -••• v • . _ _ ,.. ,,...,. ,.. ,.. , -• . . ..... ... .__ ı -• • - :::-- •• """ •- •· - • -:-- • -- • • ••- ! :-- ı-•• ı ~ • -• •-" "" 

{fQ;ir rıkrlö ic-r~!H\ iı· :4~ n-ı-, ic ~ - hirıtıti~rrtd~ L~c.u b'~rofi r-, l--0+ 1 k' ':' it-:1 fi'"iHitrdn Y · \ ' ... ~ h.-. 1 

\ ""'".., ıw. ı,ıd t...., ~u; .., , 'rw!"ır'!l ! HW f ı J ı , ıı,.....-wı...,ııııı ..- 1 nı ,, l\ "-:" l\oou.111 f\~,nl? , ~, . I\!! ıvıın~n-1 1 ! 1 Yd~ hf';:;ZI, 
Hem.-eo.x500. 
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Resinı 21: Postnatal 1. hattada yenidoğan de risı E. eP idenııis . kk: ke ratın katı. D: dermis. 

Resim 22: Postnata! 2. haftada yenidoğarı derisi. E. epidermis, kk: keratin katı, D: dermis, 
H: hipodermis, Kf: kı! folikü!ü. Y: yağ bezi; KL: koiiagen Hfier, Van Giesonx500. 
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Resim 23: ~>o~:tt2td! .;ı ııaTiada yen1d0Qar1 d~risi. E: eplderrnis. O: den-nis. Pi\S pozitif 
riocre!er(te~~ cki3. Iş2 ;e t L ). ~ ri:pojefiTi'.S. Kf: ~~d fonkoıo., F}\S rea~:s!yonu/500. 

O -.:..._ 'l~. r": ~.-.Clı:-~~'l.i..._l.; L.n.:Z.-...;.- .. -ı.ı..:.J~ ~ .AW. .,,.Lr...-:.-.: r- ı ~...._: ...; ..-.n--:'\:.&. İ.r;,, ~r ~ .. ..-..-.:-.. l ..- -. ~1 :"\ , ..J .-. ........,.. :.-. 
i'\e~illl L~. t V~~H;1~Y. ! !ı :ıY.H:~V.Y. YVH!YV~tH J UYH~L t=, ~!JiU~nHJ~r !\~. ;\~ iaUII i;~\-1: l.l ı Y. !; H I II~, 

metakromatlk sr!cpı~~aıı hü.ereier(te~~ o~ja işaretli) H: h!podennis! Kf: ~~H fo!ikülü ~Toluidin 
biuex500. 
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Resim 27: Fötüs derısi. E: epioermis öncüsü. aoıkaideki hücrelerde ınce granüier yapı(tek 
O vı'a 'ışaretli)' o· rbrmic Anr-i'ıcı"ı ,--! · .-b,..,-,::;c ~::.crii >--{::.m _::.r-, v=. rıo r, , . """ ıı ...ı vı lı..ı ..... ...ıU . \.ııı . '"'4'-"ııı....ı, nv ...ııLı , ı ıvıt ı. ~v . A..ıv , 

Resim 28: Fötüs derisi. E: epiderrrıis öncüsü, kk: keratin kati, O: dermis öncüsü, d: damar 
kesitleri, kıl folikülünü yapacak olan epiteioid hücrelerin oluşturduğu yapı( tek okla işaretli), 
deriyi diğer embriyolojik dokulardan ayıran hücre tabakası(çift ok!a işaretli)Hem . -eo.x500. 
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Resim 29: Fötüs derisı E. eoıde rrnis öncoso. D· derrnis öncüsü. fötüs bas derisinde cesrJi . . . 
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lifler(tek okla işaretl i ) .. ALL\N :<100. 
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Resim 34: Fötüs derisı. E: epiderrrııs O: dermıs, PAS pozitif bazal iam\na (tek okla işaretli), 
PAS reaksiyorıux500 . 
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i Şq retH ; . T oiuidin biuex500. 
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