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ÖZET 

Kotil T. Deneysel Diyabetli Sıçanlarda Yara İyileşmesinin Histolojik ve İnce Yapı 

Olarak İncelenmesi. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Histoloji ve 

Embriyoloji ABD. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul. 2006. 

Diyabet (Şeker hastalığı), bağ dokusu metabolizmasını olumsuz yönde etkileyen bir 

hastalıktır.Bu yüzden yara iyileşmesinde etkili olan düzenekleri bozduğu bilinmektedir. 

Bu olumsuzluğu yaratan nedenler yeterince açık değildir. Diyabetin yara 

iyileşmesindeki olumsuz etkisini irdelemek amacıyla kontrol sıçanlarla Streptozotocin 

(STZ) uygulaması yoluyla deneysel diyabet modeli oluşturulan sıçanlardaki yara 

iyileşme sürecini histolojik ve ince yapı olarak incelemeyi amaçladık. Çalışmada 40 

adet Spraque Dawley türü genç erişkin erkek sıçan kullanıldı. Her grupta 20 adet olacak 

şekilde 2 grup ve 3., 7., 10. ve 21. gün olmak üzere 4 alt grup oluşturuldu. 1. grup 

kontrol grubunu oluştururken, 2. grupta damar içi STZ enjeksiyonu ile deneysel diyabet 

meydana getirildi. Tüm sıçanların sırt derilerinde bistüri ile kesi yarası oluşturuldu ve 

kapatıldı. Operasyondan sonraki 3. 7. 10. ve 21. günlerde aşırı eter solunumu ile 

sıçanlar öldürüldü ve yara bölgelerindeki deri örnekleri (epiderma ve derma tabakaları) 

ışık ve elektron mikroskop incelemesi için hazırlandı. Yapılan histolojik 

değerlendirmede deneysel diyabetli gruba ait olan yara iyileşme alanında kontrol 

grubuna göre yangı evresinde görev yapan mononuklear hücrelerin daha uzun süre 

kaldığı ve kollagen oluşumunun  geciktiği görüldü. Deneysel diyabetli grupta, kollagen 

yıkımında görev yapan matriks metalloproteinaz-13 (MMP-13) kuvvetli immün 

işaretlenme gösterdi. Elektron mikroskop değerlendirmelerinde deneysel diyabetli gruba 

ait olan hücrelerin sitoplazmasında miyelin benzeri birikimler vardı. Epidermada, 

hücreler arasındaki  ve hücre matriks arası bağlantı komplekslerinin kontrol grubuna 

göre seyrek olduğu görüldü. Deneysel diyabetli gruba ait kollagen çaplarının kontrol 

grubundan küçük olduğu bulundu (p<0,001). Bu sonuçlar, deneysel diyabetli sıçanlarda 

yara iyileşmesinin fibroblast hücre yapısı, kollagenaz üretim düzeyi ve kollagen lif 

birikimindeki yetersizliklere bağlı olarak kontrol grubunun gerisinde kaldığını gösterdi. 

Anahtar Kelimeler: Diyabet, yara iyileşmesi, deri, histoloji, ultrastrüktür. 

Bu çalışma İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından  

T-621/17032005 no’lu proje olarak desteklemiştir.  
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ABSTRACT 

Kotil T.  Histological And Ultrastructural Study On Wound Healing İn Experimental 

Diabetic Rats. İstanbul University, Institute of Health Science, Histology and 

Embryology Department. Master (Msc). İstanbul. 2006. 

Diabetes mellitus is a disorder that has negative effects on connective tissue 

metabolism, therefore it also impairs wound healing process. However the mechanism 

of its effects are not clear. The aim of this study was to investigate the histological and 

ultrastructural changes in the wounds of STZ induced diabetic rats. For this purpose 

used 40 Spraque Dawley rats were divided into 2 groups consisting of 20 control and 20 

diabetic rats. These groups were further divided into 4 subgroups for sacrification on 

days 3, 7, 10, 21 of wound healing. Diabetes was induced by an intravenous injection of 

(Streptozotocin) STZ. A single dorsal skin incision was made by scalpel and wounds 

were then closed. After sacrification the wound areas were processed for light and 

electron microscopy. We observed that mononuclear cells for longer periods in the 

wound area of experimental diabetic group and collagen accumulation was delayed 

when compared to control. Experimental diabetic group showed strong MMP-13 

immunoreactivity. Ultrastructural findings showed that fibroblasts from diabetic rats 

had lameller bodies in their cytoplasm. In the epithelium, junctional complexes between 

cell-cell and cell-matrix were sparse when compared to control. Collagen fiber 

diameters were smaller than the control group p<0,001. These results show that wound 

healing is impaired in experimental diabetic rats owing to ultrastructural fibroblastic 

changes, excess collagenase synthesis and poor collagen production. 

Key Words: Diabetes mellitus, wound healing, skin, histology, ultrastructure. 

This study was supported by The Research Support Unit of Istanbul University as the 

project no T-621/17032005. 

 

 

 



1. GİRİŞ VE AMAÇ 

Diyabet, yara iyileşmesi üzerine olumsuz etkileri olan metabolik bir hastalıktır 

(1,2). Diyabetli insan ve hayvan modellerinde yapılan çalışmalar diyabetin organizmada 

oluşturduğu olumsuz koşulların yara iyileşmesinin her evresini (yangı, hücre göçü ve 

çoğalması, kollagen sentezi, kollagenaz sentezi, yeniden yapılanma) olumsuz yönde 

etkilediğini göstermektedir (1,3,4,5,6,7). Diyabetli organizmada yangı alanına kan 

hücrelerinin göçü yavaşlar (3,8). Hücrelerin morfolojisi ve çoğalma işlevinde değişimler 

meydana gelir (2,9,10,11). Yara iyileşmesinde etkin rol oynayan proteinlerin (örn: 

kollagen) hücreler tarafından üretilmesi ve hücreler arası alana salınımında azalma 

görülür (4,10,12). Hücreler arası matriks elemanlarının yıkımından sorumlu olan 

proteazların (matriks metalloproteinazlar-MMPs) üretiminde meydana gelen artış 

(13,14) sonucu ve yukarıda değinilen diğer etkileyiciler sebebiyle yara iyileşme süreci 

zora sokulur.  

Çalışmamızda Streptozotocin ile deneysel diyabet modeli oluşturulmuş 

sıçanlarda yara iyileşme süreci diyabet olmayan yara iyileşme süreci ile karşılaştırılarak 

belirli günlerde histolojik, ince yapı ve immühistokimyasal olarak incelenmiş, yara 

iyileşme alanında kollagen sentezi, hücre birikimi, ince yapı olarak iyileşmede görev 

yapan hücrelerin ince yapı özellikleri ve immünhistokimyasal olarak fibriller kollagen 

yıkımında etkin rol oynayan matriks-metalloproteinaz-13’ün (MMP-13) üretimi takip 

edilmiştir. 
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2. GENEL BİLGİLER 

2.1.Deride Epitel 

Çok katlı yassı keratinli kıllı derinin epiteli 4 farklı hücreden oluşur. Ana hücre 

tipini ise keratinositler oluştur. Epidermiste keratinositler 5 tabaka meydana getirirler. 

Stratum Bazale (germinativum): Tek tabaka halinde bazal lamina üzerine üzerine 

oturmuş silindirik keratinositlerden oluşur. Bu hücreler birbirleriyle ve üst tabakadaki 

hücrelerle dezmozomlar aracılığıyla bazal lamina ile hemidezmozomlar aracılığıyla 

bağlantı kurarlar. Sitoplazmaları içindeki keratin filamentler dezmozomlar ve 

hemidezmozomalar ile bağlantılıdır. Bu  tabakadaki hücreler epitelin yenilenme ihtiyacı 

olduğunda mitoz geçirirler ve üst tabakalara göç edip diğer hücrelere farklılaşarak 

epitelin yenilenmesini sağlarlar. Stratum spinozum: Bu tabakada bulunan hücreler oval 

merkezi bir nukleusa sahiptir ve kübik şekillidirler. Hücre içinde bol miktarda bulunan 

keratin filaman demetleri hücrelerin sitoplazmik uzantılarının ucunda yerleşmiş olan 

dezmozomlarda sonlanırlar. Bu tabakada hücreler birbirlerine içi filaman dolu dikensi 

çıkıntılarla sıkı sıkıya bağlanırlar. Stratum Granulozum: Çok katlı poligonal hücrelerden 

oluşur. Belirgin bir zar ile çevrili olmayan keratohiyalin granülleri ile tanımlanır. 

Stratum lucidum ve stratum korneum tabakaları nukleusuz ve organelsiz hücrelerden 

oluşurlar. 

2.2.Deride Bağ Dokusu (Lamina Propria) 

Bağ dokuları hücreler, lifler ve ara maddeden oluşur. Bağ dokusunun fazlaca 

çeşitlilik gösteren hücreleri metabolitlerin depolanmasında, immün ve yangısal 

cevaplarda ve yaralanmadan sonra doku onarımında önemli rollere sahiplerdir (15,16). 

Yara iyileşmesinde esas rolü oynayan bağ dokusunun en önemli hücrelerinden birisi 

olan fibroblastlar, bağ dokularında en fazla bulunan hücrelerdir. Bu hücreler yara 

iyileşmesi sırasında hücreler arası matriks depolanması ve yenilenmesinde esas rolü 

oynayan hücrelerdir. Ayrıca yara iyileşme sürecinde hücreler arası iletişimin 

gerçekleşmesi için gerekli olan büyüme faktörlerini de (VEGF, TGF-α ve β …. ) 

salgılar (2,16). 

Fibroblastlar bol, düzensiz dallanmış bir sitoplazmaya sahiptir. Ovoid ince 

kromatinli ve belirgin çekirdekçiği olan bir çekirdeği vardır. Hücre elemanları gördüğü 

işlevlere uyumludur (15,16,18). 
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Yara iyileşmesinde en önemli rolü oynayan protein lifi kollagendir. Bu lifler bağ 

dokularının bütünlüğünü, gerilim dayanıklılığını sağlar, kan hücrelerinin (özellikle 

trombositlerin) de etkisiyle vücut bütünlüğünün korunmasında görev üstlenirler (12). 

Kollagen insan vücudunda en fazla bulunan proteindir ve kuru ağırlığın %30’unu 

oluşturur (16,17). Sağlam ve yaralanmış dokuda en fazla bulunan lifler tip I ve tip III 

kollagendir. Olgun deride ve yara dokusunda (skar) yaklaşık olarak %80 tip I kollagen 

ve %20 tip III kollagen bulunmaktadır. Yara iyileşme sürecinin başlangıcında tip III 

kollagen fazla bulunmuştur (17,19). Kollagen biyosentezi genelde yavaş (yara iyileşme 

sürecinde yenilenme hızı yüksektir) ilerleyen bir düzenektir. Nukleus içerisindeki 

genlerin çevrimi ile başlayıp sitoplazma içinde oluşan tropokollagen moleküllerinin 

matriks yatağında büyük fibriller haline dönüştüğü çok basamaklı ve birçok enzimin rol 

aldığı karışık bir olaydır (20).  

1. Nukleus içerisinde kollagen proteinine ait genlerin transkripsiyonu ile 

oluşturulan mRNA molekülü sitoplazmaya geçer. 

2. mRNA granüllü endoplazma retikulumu (GER) zarında bulunan poliribozoma 

bağlanır ve preprokollagen adı verilen polipeptid α zincirleri haline dönüştürülür.  

3. Preprokollagen sinyal peptid aracılığı ile GER lümeni içine girer. Sinyal 

peptit sinyal peptidaz ile kırpılır ve böylece prokollagen oluşturulur. 

4. GER içerisinde prokollagen yapısında bulunan lizin ve prolin aminoasitlerinin 

hidroksilasyonu gerçekleşir. Burada rol oynayan enzimler peptidil prolin hidroksilaz ve 

peptidil lizin hidroksilazdır. 

5. Hidroksilizin, hidroksilleştirildikten sonra glikozilleştirilir. Değişik kollagen 

tiplerinde hidroksilizine galaktoz yada glikozilgalaktoz şeklinde bağlı değişik 

miktarlarda karbonhidrat bulunur. 

6. Oluşan prokollagen 3 adet α polipeptid zincirinden oluşmuş 3’li helix yapısına 

sahiptir. Her α zinciri, hem amino hem de karboksil uçlarında kayıt peptidleri adı 

verilen fazladan peptid uzantılarıyla sentezlenirler. Kayıt peptidleri uygun α 

zincirlerinin düzgün bir üçlü sarmal halinde bir araya gelmesini sağlar. Prokollagen bu 

şekilde hücre dışına aktarılır. 

7. Hücre dışında prokollagen peptidazlar (prokollagen C-proteinaz ve 

prokollagen N-proteinaz) adı verilen özel enzimler ile kayıt peptidler ortadan kaldırılır. 
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Oluşan protein tropokollagen olarak adlandırılır ve polimerik kollagen fibrilleri halinde 

toplanabilme yeteneğine sahiptir. Hidroksiprolin kalıntıları polipeptid zincirleri arasında 

hidrojen bağları meydana getirerek üçlü tropokollagen sarmalının dayanıklılığına 

yardımcı olur.  

8. Tropokollagen molekülleri kollagen fibrillerini oluşturmak üzere 

paketlenirler. Kollagen fibrilleri lifleri oluşturmak üzere birleşir. Tropokollagenin 

fibrilleri oluşturmasında ve fibrillerden liflerin meydana gelmesinde proteoglikanlar ve 

yapısal glikoproteinler önemli rol oynar.  

9.  Tropokollagen molekülleri arasında kovalent bağların oluşması ile lif yapısı 

güçlendirilir. Bu işleme lizil oksidaz enzimi aracı olur (15,16,20).  

2.3.Yara* İyileşmesi 

 Yaraların iyileşmesi bağ dokusu lifleri ve matriksinin yerine konulmasını 

gerektirir ve uzun sürer  (21). İyileşme pek çoğu aynı anda meydana gelen hatta iç içe 

geçebilen üç ayrı evreden meydana gelir (17,21,22,23,24).  

1-Yangısal evre (İnflamasyon) 

2-Çoğalma evresi 

3-Yeniden şekillenme evresi  

Bir düzen içinde gelişen bu olayların tümünde yara iyileşmesinde görev alacak 

özelleşmiş hücrelerin yara bölgesine göç ettiği gözlemlenir.Yangısal işlevde görev alan; 

kan hücreleri de dahil, fibroblastlar, keratinositler iyileşme sırasında etkinlik gösteren 

önemli hücrelerdir (18,23). 

 

 

 

 

                                                

* Yara terimi bir doku veya organın herhangi bir etki ile (keskin bir şey ile vuruş, kurşun, kimyasal madde) 
kesilmesi yada zedelenmesi sonucu normal anatomik yapısının veya işlevinin bozulması şeklinde tanımlanır. Yaralar 
kapalı ( çürük, fıtık, burkulma ) veya açık ( aşınma, yırtılma, ve cerrahi yaralar ) olabilir (17). 
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2.4.Yara İyileşmesi Evreleri 

2.4.1.Yangısal Evre: 

Yangı dokunun yaralanmaya karşı verdiği ön cevaptır. Yangı evresi yara 

iyileşmesinin temel basamağıdır ve yaralanmadan hemen sonra gerçekleşir (18,22). 

Yangı, bakteri bulaşmasına karşı yara alanını korumak için görev yapan hücrelerin 

çoğalması ile tanımlanır (25,21). Yaralı alana gelen trombositler salgıladıkları kan 

pıhtılaştırıcı faktörler ile yara alanında fibrin pıhtı oluşumunu sağlarlar (8,17,18,21,22) 

.Oluşan fibrin pıhtısı, monosit, fibroblast ve keratinositlerin göç edebilmesi için  geçici 

bir matriks olarak rol oynar (21,23) ve iyileşmenin sonraki evrelerinin gerçekleşmesi 

için öncülük eder (17,21,22). Trombositler yalnızca pıhtılaşmada değil, kemotaktik 

faktörler salgılayarak kan hücrelerinin yara alanına göçünü de uyarır (8,21,23), nötrofil, 

makrofaj ve fibroblastları yara alanına çekmek için çeşitli sitokin ve büyüme faktörleri 

de salgılayarak sonraki evrelerin gerçekleşmesine öncülük ederler (21,22,23,24). 

Yangısal evrede; damar genişlemesi (vasodilasyon) sonucu yara alanındaki kan 

damarlarının seçici geçirgenliğinin artması ve kemotaktik uyaranların etkisi ile yara 

bölgesine ilk gelen hücreler nötrofillerdir. Bu olaya Diapedez denir. Nötrofiller 

enfeksiyon karşısındaki ön savunma duvarını oluştururlar. İlk 3 gün boyunca yara 

bölgesinde egemen hücre olarak bulunurlar. Yaranın temizlenmesi için ürettikleri 

enzimler ve serbest radikaller aracılığıyla (8) bakterileri ve yabancı maddeleri fagositoz 

yolu ile ortadan kaldırır (3,17,18,21,22,23,24,26). Yara bölgesinde bulunan mast 

hücreleri de salgıladıkları aktif aminler aracılığıyla çevre kan damarlarından yara 

alanına hücre göçünü hızlandırır (22). 

Nötrofillerin sayıları 2-3. günlerde azalmaya başlar (17). Geç yangısal evrede 

kan dolaşımından yara bölgesine göç eden monositler, makrofajlara dönüşür ve tüm 

yangısal evre boyunca burada kalırlar (17,22,23,24,27). Bu özelleşmiş yara 

makrofajları en önemli yangısal hürelerdir ve göçleri farklılaşmaları veya 

fonksiyonları engellenirse fibroblast etkinliğinde gecikme ve yetersiz yeni damar 

oluşumu sonucu iyileşme bozulur (17,21,22,27). Yaralanmayı takip eden 3-5. günlerde 

makrofajlar yarada baskın hücre haline gelirler (17). Yüksek fagositik aktiviteye sahip 

olan bu hücreler yara alanındaki ölü nötrofilleri, yabancı maddeleri ve hasarlı dokuyu 

ortadan kaldırır. Makrofajlar ayrıca iyileşmenin 2. kademesi olan çoğalma evresinde 

hücre göçü, çoğalması, protein sentezinin uyarılması (23,44) ve granulasyon dokusu 
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oluşumu için gerekli çok sayıda büyüme faktörü ve kemotaktik maddeler salgılar 

(17,18,22,23,24,26,27,28,44). Makrofajların ürettikleri bu büyüme faktörleri yarada 

yeni doku oluşumunun başlaması için kesinlikle gereklidir. Makrofajlar yangı ve onarım 

arasındaki geçişte esas role sahiptir (23). Makrofajların yara alanındaki varlığı yangısal 

evrenin sona ermeye başladığını ve çoğalma evresinin başlayacağının işaretidir (21,22). 

Makrofajların yara alanında belirmesinin ardından lenfosit göçü gözlemlenir. 

Lenfositlerin yara iyileşmesindeki rolü tam olarak açık değildir ama makrofajların 

işlevini etkileyen pek çok sitokin salgıladıkları yazılmıştır (26).  

2.4.2.Çoğalma Evresi 

İyileşmenin 2. evresi olan çoğalma, yeni damarların oluşumu, kollagen 

fibrillerin sentezi, fibroblast, epitel ve endotel hücrelerinin çoğalması ile tanımlanır. Bu 

evrede yangısal hücrelerin sayısı azalırken fibroblastların sayısı artar (21). Çoğalma 

evresinde etkin hücreler fibroblast, epitel ve endotel hücreleridir (17). Bu evrede 

makrofajlar, fibroblast hücrelerinin çoğalması ve yeni damar oluşumu (anjiyogenez) 

için gerekli büyüme faktörlerinin kaynağını oluşturur (21,23,26). Makrofajlar, T 

lenfositleri ve trombositlerden salgılanan kemotaktik faktörler ve büyüme faktörlerinin 

uyarısı ile çevre bağ dokusundaki fibroblastlar yara bölgesine göç ederler. Göç sırasında 

hücreler arası matriksi geçmek için kollagenaz gibi fibroblast kökenli enzimler etkinlik 

gösterir. Bu evrede yara bölgesinde baskın hücre tipi olan fibroblastların ana görevi 

kollagen sentezidir. Kollagen sentezinin en yoğun olduğu dönem 5.-7. günlerdir. Bu 

hücreler ayrıca hiyaluronik asit, dermatan sülfat gibi glikozaminoglikanları ve 

proteoglikanları da sentezlerler. Üretilen hücreler arası matriks elemanları kayıp ve 

hasarlı dokunun yerini alır (11,17,18,21,22,23,24,26). Fibroblast hücrelerince üretilen 

proteoglikanların da yara iyileşmesinin her aşamasında önemli görevleri vardır. Bu 

moleküller hücre göçü için bir çevre oluştururlar, hücre davranışlarını etkileyen büyüme 

faktörlerinin ortamda kalması için bağlayıcı görev üstlenirler (11,29).  

Bu evrede en önemli bir başka olay ise çeşitli büyüme faktörlerinin etkisi altında 

endotel hücrelerinin göçü, çoğalması ve organizasyonu ile yeni kan damarlarının 

oluşturulmasıdır. Buna Anjiyogenez denir. Anjiyogenez yara iyileşmesinin sonuna 

kadar devam eder (17,21). Yeni kan damarı oluşumu, fibroblast ve diğer hücrelerin 

etkinlik gösterebilmesi için gerekli olan oksijen ve besin gereksinimini sağlar 

(17,21,23,24). Anjiogenez endotel hücrelerinin göçünü gerektirir. Yara kenarındaki 
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kapiller damarların endotel hücreleri bazal membranı parçalayan kollagenazlar salgılar. 

Üretilen kollagenazlar bazal membranı parçalar ve endotel hücrelerinin göçü sağlanır. 

Yara alanına göç eden ve çoğalan endotel hücreleri yeniden tübüler bir lümen oluşturur. 

Bunlar dallanarak ve birleşerek sonradan kaynaşıp kan damarına dönüşecek kılcal 

tomurcuklar oluştururlar (17,21,23). Anjiyogenez endotel hücrelerinin göçüne ve 

çoğalmasına bağlı olduğu gibi yara yatağındaki hücreler arası matriks elemanlarına ve 

özellikle göçü uyarıcı etki gösteren kemotaktik faktörlere de bağlıdır (17,23,29). 

Anjiyogenezi uyardığı bilinen bir çok büyüme faktörü ve sitokin tanımlanmıştır 

(30,31,32). Bunlardan en önemlileri vaskular–endotelyal büyüme faktörü (vascular 

endothelial growth factor)(VEGF) üretimidir (32,33). Bu faktörün üretimi diğer 

sitokinlerin uyarıcı etkisi ile gerçekleşir (32).Yara iyileşmesi sırasında anjiyogenezin 

gerçekleşmesi için b-fibroblast büyüme faktörü (basic-fibroblast growth factor)           

(b-FGF), ilk 3 günde etkinlik gösterirken, 4. günden 7. güne kadar VEGF önem kazanır 

(34). Çoğalma evresi sırasında yoğun makrofaj, fibroblast, mast hücreleri ve yeni kan 

damarları populasyonunun fibronektin, kollagen ve bol miktarda hiyaluronik asit içeren 

gevşek bir bağ dokusu içine gömülmesi ile oluşan geçici bir matriks meydana gelir. Bu 

oluşum granulasyon dokusu olarak isimlendirilir (8,17,21,23,27). Granulasyon dokusu 

oluşumundan sonra yara kenarları kasılır ve hasarlı bölgenin boyutu azaltılır. Bu olay 

fibroblastların farklılaşması ile oluşan kasılgan proteinler içeren myofibroblastlarca 

gerçekleştirilir (16,17,18,21). İyileşmenin 2. haftasında fibroblastlar myofibroblast 

özelliği kazanırlar.  Myofibroblastlar, düz kas hücrelerinin özelliklerine sahiptirler. Bu 

hücreler plazma zarının sitoplazmik yüzeyi boyunca uzanan aktin içeren miyofilament 

demetleri ile tanımlanırlar (21,35). Fibroblastlardan myofibroblastların oluşması esas 

olarak mekanik stres, yangı, büyüme faktörleri ve hücrelerarası matriks elemanlarına 

bağlıdır (35). Kasılmanın derecesi yaranın derinliğine bağlı olarak değişir (21). 

Çoğalma evresinin bir aşaması olan yeni epitel oluşumu (epitelizasyon) 

keratinositlerin derinin alt katmanlarında bölünerek çoğalması ve granulasyon 

dokusunun üzerini örtmesidir (17). Yara kenarındaki komşu hücreler ile bağlantının 

kopması ve yara ortamına salınmış büyüme faktörleri durağan epitel hücrelerini göç 

eden hücrelere dönüştürür (18). Yaralanmadan birkaç saat sonra yara kenarı ve deri 

eklerindeki epidermal hücrelerin pıhtı halindeki kana ve hasarlı stromaya göç etmeye 

başlaması ile yeniden epitel oluşumu başlar (17,23).  
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Yeni epitel oluşumu, yara tipine göre çeşitlilik gösterir. Açık yaralar en genel 

tiptir ve derinin yırtılması ile tanımlanır. Yaralar etkilenen deri tabakalarına bağlı olarak 

sınıflandırılabilir. Yalnızca epitelin hasar gördüğü yara tipine yüzeysel yara denir ve bu 

yaralar epitel hücrelerinin çoğalması sonucu hızla iyileşir. Bölümsel kat yara, derin 

dermal tabaka ve kan damarı yıkımını içerir iyileşme sırasında saç folikülleri ve yağ 

bezlerinden epitel hücrelerinin göçü olur. Tam kat yara subkutan yağ tabakası ve 

ötesinin yıkımı ile tanımlanır. Dikilmiş  tam kat yaralar 3. günde yeni bir epitele sahip 

olurlar ama gerilim dayanıklılığı düşüktür. Dermal eklerin olmadığı tam kat yaralarda 

epitel hücreleri yara kenarlarından göç ederler (25). Hücreler ayrıca fenotipik 

değişikliğe uğrarlar: Hücre içi tonofilamentler sitoplazmanın belli bir bölgesine çekilir, 

hücrelerarası dezmozomların çoğu çözülür, sitoplazmik aktin filamentleri (hücre 

hareketine izin verir) oluşur. Ayrıca epidermis ve bazal membran arasındaki 

yarıdezmozomal bağlantıların çözülmesi ile epidermal ve dermal hücreler ayrılırlar ve 

bu olay epidermal hücrelerin yanal hareketine izin verir (18,36). Fibronektin ve tenascin 

gibi hücrelerarası matriks elemanları ve büyüme faktörleri ( epidermal büyüme faktörü, 

Transforme edici büyüme faktörü-α, keratinosit büyüme faktörü ) yara matriksi boyunca 

hücre göçünü kolaylaştırır ve göçü uyarıcı etki gösterir (17). Göç eden hücreler, pıhtı ve 

doku arasına girer. Epidermal hücrelerin dermis ve fibrin kabuk arasındaki göçü 

sırasında hücrelerarası matriks yıkımına ihtiyaç duyulur. Bu olay epidermal hücreler 

tarafından kollagenaz üretimi ile gerçekleştirilir (25). 

Yara yüzeyinin örtülmesi tamamlandıktan sonra epidermal hücreler normal 

görünümlerine dönüşürler ve epidermis keratinize olmaya başlar. Keratinosit ve 

fibroblastlar, laminin ve tip IV kollagen salgılayarak bazal membranı oluşturur ve 

bağlantı komplekslerinin oluşması ile epidermal hücreler yeni oluşan bazal membran ve 

dermise sıkıca bağlanırlar (17,18,23). Epitelizasyon çevresel faktörlere (pH, nem, ısı) 

bağlıdır ve uygun değerlerin dışına çıkılması iyileşmeyi bozucu etki gösterir (25).   

2.4.3.Yeniden Şekillenme Evresi 

Yara iyileşmesinin son evresidir ve tamamlanması çok uzun sürer (17,21). 

Kollagen değişimi, fibroblast sayısının azalması, fibrin çekilmesi ve moleküller arası 

bağların artması gibi evrelerden oluşur (17). İyileşmenin daha önceki evrelerinde 

etkinlik gösteren fibroblast ve makrofaj gibi hücreler etkinliklerini kaybederler ve 

programlanmış doğal ölüm (Apoptosis) yoluyla ortadan kalkarlar. Bunun sonucunda 
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granulasyon dokusu daha az hücre ve damarlardan oluşan yara iyileşme dokusu (skar) 

ile yer değiştirir (17,21,23,26). Bu evre esas olarak çoğalma evresinde sentezlenen ve 

hücrelerarası alana salgılanan yeni kollagen liflerin yeniden düzenlenmesini gerektirir 

(24). Düzenlenmeye katılmayan fazla kollagen yok olur. Granulasyon dokusunda 

bulunun kollagenin çoğunluğu başlangıçta tip III kollagen iken bu evrede yerini tip I 

kollagene bırakır (17,18). Normal bir dokudaki kollagen fibriller güçlü ve düzenli bir 

işbirliği içersinde gözlenirken yara iyileşme dokusundaki (skar) kollagen fibriller daha 

küçüktür ve karışık düzenlenim gösterirler (22), bu evrede fibrillerin yönü daha 

belirginleşir ve güçleri artar (17). Bu değişim dokunun kullanımı sırasında mekanik 

kuvvetin skar dokusuna etkisiyle olur ve mekanik işlevlerini arttırarak yaralanmamış 

dokuya yakın bir dizilim benzerliği gösterir (17). Granulasyon dokusundan skar 

oluşumu sırasında kollagenin yeniden yapılanması, kollagen sentezi ve yıkımının belirli 

bir denge içinde devam etmesine bağlıdır. Kollagenin yıkımı büyüme faktörleri ve 

sitokinlerin uyardığı fibroblast, makrofaj ve nötrofiller hücrelerince üretilen matriks 

metalloproteinaz (MMP)† denilen proteolitik enzimlerce gerçekleşir 

(18,21,22,23,37,38). Yara iyileşme dokusu (skar) olgunlaştıkça moleküller içi ve 

moleküller arası bağların oluşumu ile kollagen fibriller daha sıkı ve dayanıklı bir şekilde 

paketlenir (17,21,22,27). Ama skar dokusu her zaman daha zayıf ve elastiktir. Epitel 

normale dönmez, kıl folikülleri ve salgı bezleri gibi yapıları yoktur (17).  

2.5.Diyabetes Mellitus 

Şeker hastalığı olarak da bildiğimiz diyabet, yavaş ilerleyen kronik metabolik 

hastalıklardan birisidir (39).  

Diyabetin pek çok organın işlevi üzerine olumsuz etkisi vardır. Diyabet hücre ve  

bağ dokusu metabolizmasında bozulmaya sebep olur (3,6,12,40) ve yara iyileşmesi için 

bir risk faktörü olarak kabul edilir (1,2). Diyabet tarafından yara iyileşmesinin nasıl 

engellendiğinin işleyişi iyi bir şekilde aydınlatılamamıştır (1,2,4). Cerrahi operasyon 

geçiren diyabetli hastalarda görülen yara iyileşmesi bozuklukları diyabet ile ilgili 

metabolik anormallikleri yansıtmaktadır (41). Yara iyileşmesinde görülen aksaklıklar 

                                                
† MMP’ler  metal bağlı endopeptidazların önemli bir bölümünüdür. Bu enzimler hücreler arası matriksin yapısal 
proteinlerinin yıkımından sorumludurlar. MMP’ler kemik yıkımı, morfogenez ve yara iyileşmesi gibi fizyolojik 
olaylar sırasında görev yapan bağ dokusunun hücrelerince ve dokuya ilerleyen ana yangısal hücrelerce üretilirler. Bu 
aileye ait tüm enzimler etkisiz proenzimler halinde sentezlenirler, otoaktivasyon veya diğer proteazlar 
tarafındanpropeptidin kesilmesi ile aktive olurlar. 4 gruba ayrılırlar: 1-Kollagenazlar, 2-Gelatinazlar, 3-
Stromelisinler, 4-Membran tip MMP’ler (46,47). 
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yetersiz insülin salınımı ve artan kan glikoz miktarı sebebi ile olabilir, çünkü kan 

şekerinin yüksek olması (hiperglisemi) hücrelerin davranışlarını etkilemektedir 

(2,8,9,41,42,43,40). Diyabetli insan ve hayvan modellerinde yapılan çalışmalar, yangı, 

kollagen birikimi, hücrelerarası matriks farklılaşması, fibroblast çoğalması ve açık 

yaraların kasılması gibi yara iyileşme evrelerinde anormallikler olduğunu 

göstermektedir (3,4,5,6,7). Diyabetlilerde görülen yetersiz yara iyileşmesinin 

iyileşmenin ilk haftası ve yangı evresi sırasındaki anormal doku cevapları ile ilgili 

olduğu düşünülmektedir (1,3,11,28). Yara iyileşmesinin ilk evresi olan yangı evresinin 

tipik özellikleri, diyabetli hastaların yaralarında anormallikler gösterir. Bu hastaların 

%98’inde kapiler endotelinin bazal membranın sertliği yüzünden damar genişletici 

cevap bozuktur (8). Bu sertleşmenin sebebi protein glikolizasyonudur (1,2,7,44,45). 

Hasar görmüş endotel tamir edilirken hücre içi yüksek glikoz endotel hücrelerince bazal 

membran sentezini uyarır. Aşırı protein birikimi ile yeni oluşan bazal membran 

kalınlaşır ve kapiler geçirgenliği değişir. Sonuç olarak lökosit ve eritrosit göçü azalır(8). 

Ayrıca yara bölgesine gelen yangı evresi hücrelerinin yara alanını terk etmeleri gecikir 

ve kronik yangı oluşur (3,45). Diyabette  yara iyileşmesinin erken evrelerinde lökosit 

aktivitesini bozulması daha sonraki evrelere de etki eder (45) ve fibroblast çoğalması ve 

kollagen sentezini de önler (6,8,10,11,12). Şeker hastalarının yaralarında bozuk 

granulasyon dokusu oluşur (8,10,11), kollagen sentezi azdır (11,12), anormal çapraz 

bağlar görülür, yara gerilim kuvveti azalır (44,48). Kollagen sentezindeki bozulma, 

fibroblastların çoğalma kapasitelerindeki yetersizliğe, hücrelerin sentez aktivitelerinin 

bozulmasına ve yeni sentezlenen kollagenin katabolizmasındaki artışa bağlanabilir 

(2,44). 

Şeker hastalarında etkinlik gösteremeyen insülin hormonunun kollagen üretimi 

üzerine etkisi vardır. İnsülinin fizyolojik konsantrasyonu tip 1 kollagen üretimini artırır 

(49,50). Şeker hastalarında glikokortikoid miktarı artar. Glikokortikoidler prokollagen 

mRNA üretimini, tip I ve tip III kollagen üretimini olumsuz yönde etkilemektedir 

(4,51,52,53). Ayrıca MMP üretiminin arttığı ve matriks metalloproteinaz doku 

inhibitörlerinin (TIMP) üretiminin azaldığını gösteren çalışmalar vardır (2,13,14).        

C vitamini  yara iyileşmesi sürecinde kollagen sentezinde önemli rol üstlenir (54). Şeker 

hastalarında görülen yetersiz C vitamini (55) kollagen sentezinde çapraz bağlanmayı 

azaltır, 3’lü helix yapısının oluşumu gecikir (8).  
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

3.1.Hayvan Deneyi Uygulaması  

Çalışmamızda 200-300 gram ağırlığında 40 adet Spraque-Dawley türü sıçanlar 

kullanıldı. Her grupta 20 sıçan olacak şekilde iki grup ve her birinde 5 adet sıçan olacak 

şekilde 4 alt grup oluşturuldu. Birinci grup sıçanlar kontrol grubunu oluşturdu ve STZ 

enjeksiyonu yapılmadı. İkinci gruptaki sıçanlarda tek doz damar içi STZ (Serva 35503) 

(60mg/kg) enjeksiyonu ile Tip-1 diyabet oluşturuldu. Enjeksiyondan 4 gün sonra kan 

şeker düzeyi ölçüldü ve 200 mg/dl ve üzeri değerler elde edilerek diyabet oluşumu 

kanıtlandı. Tüm sıçanlar kas içi ketalar (40mg/kg) ve xylidin (4mg/kg) enjeksiyonu ile 

bayıltıldı, sırt kılları traş edildi ve sırt derilerinde 10 numara bistüri ile çizgi tipi yara 

oluşturuldu. Yara 4-0 ters keskin propilen cerrahi dikiş ipliği ile dikilerek kapatıldı. 

Operasyondan sonraki 3., 7., 10., ve 21. günlerde deney hayvanları aşırı doz eter 

solunumu ile öldürüldü. Yaralı alandan alınan örnekler ışık ve elektron mikroskobu 

incelemesi için hazırlandı. Hayvan deneylerinin uygulaması Deneysel Tıp Araştırma 

Enstitüsünden (DETAE) alınan 25.01.2005 tarihli 05 numaralı deney hayvanları etik 

kurul kararı ile yapıldı. 

3.2.Işık mikroskobu takibi 

Yaralı alandan alınan yara örnekleri alışılmış histolojik yöntemler kullanılarak takip 

edildi. %10’luk tamponlu formaldehit içinde 18 saat fikse edildi. Doku içindeki suyu 

almak için (dehidratasyon) sıra ile %70, %80, %90, %96, %100 alkol  serilerinden 

geçirildi ve toluol (Merck 108323) ile saydamlaştırıldı. Dokuların kesite hazırlanması 

için 56ºC’lik etüvde (Herdeus) 2 saat sıvı parafinde (Kimetsan KIM-

PNB/OICP/040220) bekletildi ve parafin blok içine gömüldü. Leica RM 2255 marka 

mikrotom ile alınan  4-5 mikronluk kesitler dokuda görmek istediğimiz yapıya özgün 

histolojik boyalar ile boyandı (Tablo 1). Leitz Wetzlar marka ışık mikroskobu 

kullanılarak histolojik olarak değerlendirildi. 
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Tablo 3-1: Histolojik Boyalar 

BOYAMA ÖZGÜN BÖLGE 

Hematoksilen-Eozin (H-E)‡ Genel Görünüm 

Periyodik asit-Schiff (PAS)§ Polimorfnüklear ve mononuklear hücreler 

Van Gieson** Fibröz doku (kollagen, elastin,retikular) 

Gümüşleme†† Retikular lifler 

Masson Trikom‡‡ Genel bağ dokusu yapısı 

 

             

                                                

‡ H-E: Parafin kesitler 30 dakika toluolda bekletilip parafinden arındırıldı. Kesitler inen alkol serilerinden geçirilerek 
( 100, 96, 90, 70 ) distile suya indirildi. Hematoksilende 30 dakika boyandı. Çeşme suyu ile çalkalandı. Boyanın 
fazlası asit alkolde giderildi. Kesitler çeşme suyunda yıkandı ve morarıncaya kadar çeşme suyunda bırakıldı. 3 dakika 
eozin boyası ile boyandı. Distile suda yıkandı. Yükselen alkol serilerinden ( 70, 90, 96, 100 ) geçirildi. Toluole 
kondu. Kanada balzamı (Fluka 60610) ile kapatıldı. Sonuç: kollagen lifler pembe, nukleus mavi-mor renge boyandı. 

 

§ PAS: Parafin kesitler 30 dakika toluolda bekletilip parafinden arındırıldı. Kesitler inen alkol serilerinden 
geçirilerek ( 100, 96, 90, 70 ) distile suya indirildi. 2 dakika periyodik asitte tutuldu. 10 dakika distile su ile yıkandı. 
Preperatlar kurulandı. Kesitler 10 dakika Schiff reaktifi ile muamele edildi. 10 dakika akarsu altında tutuldu. 10 
dakika Hemalun boyası ile muamele edildi. 10 dakika akarsuda tutuldu. 2 kere saf alkolden geçirildi. Toluole kondu, 
kanada balzamı ile kapatıldı. Sonuç: glikoprotein, glikojen ve diğer karbonhidratlar mor-menekşe, nukleus mavi 
renge boyandı. 

 

** VAN GİESON: Parafin kesitler 30 dakika toluolde tutulup parafini giderildi. Alçalan alkol serilerinden geçirilerek 
distile suya indirildi. 4 dakika Weigert demirli hematoksilen solüsyonunda tutuldu. Akarsu altında 30 dakika 
bekletildi. Van Gieson solüsyonunda 4 dakika bekletildikten sonra distile su ile çalkalandı. Yükselen alkol 
serilerinden geçirilen kesitler toluole kondu. Kanada balzamı ile kapatıldı. Sonuç: kollagen lifler kırmızı, retikular 
lifler sarı, nukleus mavi-siyah renge boyandı. 

†† GÜMÜŞLEME: Parafin kesitler 30 dakika toluolde tutulup parafini giderildi. İnen alkol serilerinden geçirilerek 
distile suya indirildi. 5 dakika potasyum permanganat ve sülfirik asit karışımında bekletildi. 3 kere distile su ile 
yıkandı. Oksalik asitte kesitlerin rengi kahverengiden beyaza dönünceye kadar tutuldu. 3 kere distile su ile yıkandı. 5 
dakika Amonyaklı gümüş nitratta tutuldu. 3 kere distile su ile yıkandıktan sonra % 5’lik Formalin içinde 5 dakika 
bekletildi. Distile su ile çalkalandıktan sonta % 5’lik tiyosülfatta 5 dakika bekletildi. Su ile çalkalandı. Yükselen alkol 
serilerinden geçirildi. Toluole kondu. Kanada balzamı ile kapatıldı. Sonuç: retikular lifler siyah renge boyandı. 

 

‡‡ MASSON TRİKOM: Parafin kesitler 30 dakika toluolda bekletilip parafinden arındırıldı. Kesitler inen alkol 
serilerinden geçirilerek ( 100, 96, 90, 70 ) distile suya indirildi. 4 dakika Weigert hematoksilen boyası ile boyandı. 10 
dakika çeşme suyunda tutulan kesitler 5 dakika taze hazırlanmış ponceau xylidin-asit fuksin solüsyonu ile muamele 
edildi. Kesitler hızlıca %1’lik asetik asitten geçirildi. 10 dakika orange G boyası ile boyandı. Hızlıca %1’lik asetik 
asit solüsyonundan geçirildi. Kesitler 7 dakika Light green boyası ile muamele edildi ve hızla %1’lik asetik asit 
solüsyonundan geçirildi. Üç defa absolü etanol ile yıkanan kesitler toluole kondu ve kanada balzamı ile kapatıldı. 
Sonuç: kollagen lifler yeşil, nukleus mavi-siyah, sitoplazma , kas ve eritrositler kırmızı boyandı. 
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3.3.Elektron Mikroskobu Takibi 

Yaralı alandan alınan yara örnekleri %2,5’lik Gluteraldehit içine konarak fiske edildi.  

Fosfat tamponu (PBS)…………2x10 dakika  

Osmik Asit (İkinci fiksatif)……1 saat 

PBS……………………………10 dakika 

Uranil Asetat (%1)…………….1 saat 

PBS……………………………10 dakika 

Her birinde 10’ar dakika olmak üzere aseton serisinden geçerildi: %30 Aseton, %50 

Aseton, %70 Aseton, %90 Aseton, %96 Aseton, %100Aseton, %100Aseton 

1:1 (Aseton:Epon)…………….1 saat 

1:3 (Aseton:Epon)…………….1 saat 

Saf Epon………………………1 saat 

Son olarak dokular kapsüller içine doldurulmuş epon’a gömüldü. C. Reichert OM U3  

marka ultra mikrotom ile alınan ince kesitler film ile kaplanmış 100 meshlik gridler 

üzerine alındı. Kontraslama için gridler 30 dakika uranil asetat ve 10 dakika  kurşun 

nitrat (Reynold’s) damlaları üzerinde bekletildi. Jeol Jem 1011 transmission elektron 

mikroskopu ile incelendi.  

3.3.1. Kollagen fibril çapları Ölçümü 

Transmission elektron mikroskobunda her gruba ait 5 farklı alandan 10 adet fibril çapı 

soft imaging sistemi kullanılarak ölçüldü. Student’s t-test kullanılarak kollagen fibril 

çap ortalamaları karşılaştırıldı. P değerinin 0,05’ten küçük olması farklılığın anlamlı 

olduğunun belirteciydi. Çalışmada İTF. Biyoistatistik ve Demografi Bilim Dalı’ndan 

yardım alındı. 

3.4.İmmünhistokimya Uygulaması 

Yara alanındaki MMP-13’ü işaretlemek için immünhistokimya çalışması yapıldı.  

●Parafin bloklardan alınan  4-5 mikronluk parafin kesitler Poly-L-Lysine sürülmüş 

lamlar üzerine alındı. 1 gece 56ºC etüvde tutuldu ve parafini giderildi. 

●Bu seriden geçirilerek saf suya indirildi. 

Toluen……..2x10 dakika 

Saf Alkol…..2x5 dakika 

%96 Alkol…2x5 dakika 
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%90 Alkol…2x5 dakika 

%70 Alkol…2x5 dakika 

Saf Su……...1x5 dakika 

●Endojen peroksidazı maskelemek için kesitler karanlıkta % 0,5 H2O2 – metanolde 10 

dakika bekletildi. 

●2 defa PBS ile yıkandı. 

●Antijenin geri dönüşümünü sağlamak için kesitler, içinde 10mM Sitrat tamponu 

(pH=6) olan şaleye konarak mikrodalga fırında 5 dakikalık periyotlarla 2 kere 

bekletildi. 

●Mikrodalga fırından çıkarılan kesitler oda sıcaklığında 20 dakika soğumaya bırakıldı. 

●2 defa PBS ile yıkandı. 

●İmmünhistokimya kabına konulan kesitlere 30 dakika Ultra V Block (LabVision 

marka UltraVision Large Volume Detection System Anti-rabbit, HRP)   uygulandı. 

●30 dakika 1/50 oranında sulandırılmış primer antikor (Neomarkers marka Rabbit 

Polyclonal Antibody MMP-13 «Collagenase-3» Ab-5)  uygulandı. 

●2 kere PBS ile yıkandı. 

●30 dakika Biotinlated Goat anti-Rabbit (LabVision marka UltraVision Large Volume 

Detection System Anti-rabbit, HRP)   sekonder antikoru uygulandı. 

●2 kere PBS ile yıkandı. 

●30 dakika Streptavidin Peroxidase (LabVision marka UltraVision Large Volume 

Detection System Anti-rabbit, HRP) uygulandı. 

●2 kere PBS ile yıkandı. 

●20 dakika kromojen (LabVision marka AEC Substrat System) karanlıkta dokulara 

uygulandı. (20ml AEC kromojen + 1 ml AEC substrat iyice karıştırıldı)  

●Saf su ile çalkalandı. 

●10 dakika Hemalun ile zıt boyama yapıldı. 

●7 dakika çeşme suyunda bekletildi. 

●Preperatlar kurulanıp kapatıcı (ScyTek marka Aqueous Mounting Medium) ile 

kapatıldı. 
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4. BULGULAR 

4.1.Mikroskop Değerlendirmeleri 

Kontrol grubu. 3 günlük yara iyileşmesi: Işık mikroskobu değerlendirmelerinde 

yara alanında hematoksilen-eozin (Şekil 4-1a, 4-1b) boyası ile pembe renkte boyanmış 

yoğun ince kollagen lifler ve argirofilik (gümüşü seven) özelliği sebebiyle gümüşleme 

boyası (Şekil 4-1c) ile siyah boyanmış ince retikular lifler seçildi. Lif birikiminin ince 

ağsı yapıda ve düzensiz olduğu görüldü. Bu alanda çok sayıda mononuklear hücrelere 

ve aktif fibroblast hücrelerine rastlandı (Şekil 4-1d). Fibroblastlar açık boyanan belirgin 

nukleolusu olan bir nukleusa sahiptiler. Yara alanında yoğun olarak yeni kan damarı 

oluşum bölgeleri izlenebiliyordu. Bu damarların endotel hücreleri geniş, lümene doğru 

kabartı yapmıştı (Şekil 4-1e).  

 

 

Şekil 4-1a: Kontrol grubu. 3 günlük yara iyileşmesi. Dermal yara alanı. 

Yara alanında mononuklear hücre birikimleri ve ince kollagen lif ağı görülüyor. Mononuklear hücre:mon, kollagen 
lif:k Hematoksilen-eozin boyası.. Işık mikroskobu (I.M.) 
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Şekil 4-1b:Kontrol grubu. 3 günlük yara iyileşmesi. Dermal yara alanı. 

Yara alanı bağ dokusunda kan damarı oluşumları ve fibroblast hücreleri görülüyor. Mononuklear hücre:mon, 
kollagen:k, kan damarı:kd, fibroblast:f. Hematoksilen-eozin boyası I.M. (x40). 

  

 

Şekil 4-1c:Kontrol grubu. 3 günlük yara iyileşmesi. Retikular lifler 

Yara alanı bağ dokusunda retikular lif birikimleri görülüyor. Retikular lif:ret. Gümüşleme boyası I.M. (x40). 
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Şekil 4-1d:Kontrol grubu. 3 günlük yara iyileşmesi. PAS pozitif bazal lamina görüntüsü 
Bazal lamina:bl, epitel:ep. Periyodik asit-schiff (PAS) tepkimesi I.M. (x40). 

 

 
Şekil 4-1e:Kontrol grubu. 3 günlük yara iyileşmesi. Dermal yara alanı. 

Kan damarı lümeni içerisine çıkıntı yapmış geniş hacimli endotel hücreleri ile bol kan damarı oluşumları görülüyor. 
Kan damarı:kd, endotel:e, kollagen lif:k. Masson trikom boyası I.M. (x40). 
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Bu gruba ait elektron mikroskop ince yapı görüntülerinde, çok katlı yassı yüzey 

epitel hücrelerinin sıralanması tamamlanmıştı. Stratum granulozum tabakasındaki epitel 

hücrelerinin yassı nukleuslarının belirgin nukleolusu vardı. Çekirdek-sitoplazma 

ilişkisinin belirteci olan nuklear porlar açıktı. Nuklear membran dikensi çıkıntılar 

yapmıştı. Çekirdek sitoplazma hacminin çoğunu kaplıyordu. Hücrelerin sitoplazmasında 

bol miktarda büyük mitokondriler, bolca salgı granülü vardı (Şekil 4-2a). Yenilenen 

epitelin spinozum katmanındaki hücreler oval şekilliydi. Hücrelerin yuvarlak 

nukleusları belirgin nukleolusa sahipti. Sitoplazma içersinde bol miktarda keratin 

filament birikimleri vardı. Granüllü endoplazma retikulumu sisternaları iyi gelişmişti. 

Mitokondriler en üst tabaka hücrelere göre daha azdı (Şekil 4-2b). Stratum 

germinativum hücreleri silindirik biçimliydi. Üst tabakadaki hücrelere göre daha az 

keratin filament birikimine sahiptiler. Hücreler arası bağlantıları oldukça gevşekti (Şekil 

4-2c). Epitel ile yara alanı arasındaki ışık mikroskobu bulgularında daha iyi seçilen 

bazal lamina oluşmuştu. Yara alanında  bolca temel madde, yeni oluşan enine ve 

boyuna kesitleri ile izlenen kollagen lif birikimi vardı (Şekil 4-2d). Yara alanında çok 

sayıda yangı hücresi görüldü. Aktif makrofajlar çok miktarda sitoplazmik uzantıya 

sahipti. (Şekil 4-2e). Eozinofil lökositlerin sitoplazmasında büyük mitokondriler vardı. 

Bu hücreler çok sayıda sitoplazmik uzantıya sahipti (Şekil 4-2f). Yara alanında tipik 

özel granüller içeren mast hücrelerine de rastlandı. Mast hücrelerinin sitoplazmik 

uzantıları belirgindi (Şekil 4-2g). Yara alanında görülen birkaç fibroblast büyükçe bir 

nukleusa sahipti. Bu hücrelerin sitoplazmalarında çok sayıda mitokondri, iyi gelişmiş 

geniş sisternalı granüllü endoplazma retikulumu görülmekteydi (Şekil 4-2h). 
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Şekil 4-2a:Kontrol grubu. 3 günlük yara iyileşmesi stratum granülozum epitel hücresi.  

Hücre sitoplazmasında aşırı mitokondri birikimi, nuklear membranda ise aşırı girinti çıkıntılar görülüyor. Nukleus:N, 
nukleolus:no, nuklear por:np, mitokondri:m. Elektron mikroskobu fotoğrafı (El.Mi.) (x12.000). 

 

 

Şekil 4-2b:Kontrol grubu. 3 günlük yara iyileşmesi epitelin spinozum tabakası. 

Hücrelerarası dezmozom oluşumları görülüyor. Nukleus:N, nukleolus:no, dezmozom:d El.Mi. (x3.000). 
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Şekil 4-2c:Kontrol grubu. 3 günlük yara iyileşmesi. Stratum Germinativum hücresi. 

Hücreler arası bağlantılar gevşek. Nukleus:N, nukleolus:no, hücrelerarası boşluk (kanaliküli): knl. El.Mi. (x10.000). 

 

 

Şekil 4-2d:Kontrol grubu. 3 günlük yara iyileşmesi. Kollagen liflerin enine (d2) ve boyuna 
(d1) birikimleri.  

Kollagen:k. El.Mi. (x40.000).  
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Şekil 4-2e:Kontrol grubu. 3 günlük yara iyileşmesi. Bağ dokusunda aktif bir makrofaj 
Nukleus:N, sitoplazmik uzantı:s.u., lizozom:l.  El.Mi. (x10.000). 

 

 

Şekil 4-2f:Kontrol grubu. 3 günlük yara iyileşmesi. Bağ dokusunda eozinofil hücresi.  

Hücre içinde bol mitokondri ve özel granülleri görülüyor.Sitoplazmik uzantıları fazla. Sitoplazmik uzantı:s.u. 
nukleus:N,mitokondri:m,kollagen:k.El.Mi.(x20.000).  
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Şekil 4-2g:Kontrol grubu. 3 günlük yara iyileşmesi. bağ dokusunda görülen bir mast 
hücresi. 

Sitoplazmasında özel granülleri olan hücre bolca sitoplazmik uzantıya sahip. Özel granül:gr, sitoplazmik uzantı:s.u., 
nukleus:N El.Mi. (x20.000). 

 

 

Şekil 4-2h:Kontrol grubu. 3 günlük yara iyileşmesi.Bağ dokusunda görülen bir fibroblast 
hücresi. 

Zengin sitoplazmik içeriğe sahip bir fibroblast görüntüsü. Nukleus:N, granüllü endoplazma retikulumu:ger. El.Mi. 
(x7.500). 
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 Deneysel diyabetli grup 3 günlük yara iyileşmesi:  Yara alanında kontrole göre 

çok daha ince, seyrek ve düzensiz kollagen ve retikular lifler görüldü (Şekil 4-3a ve 4-

3b). Yara alanında kontrol grubuna göre daha seyrek olmayarak mononüklear hücreler 

ve nötrofil lökositlere rastlandı. Kırmızı kan hücreleri olan eritrositler ise daha çoktu. 

(Şekil 4-3c). Yara alanındaki iğ şeklinde uzamış fibroblast hücrelerinin nukleusları koyu 

boyanmıştı (Şekil 4-3d). Yeni kan damarı oluşumu kontrol grubuna göre daha azdı.  

 

Şekil 4-3a:Deneysel diyabetli grup. 3 günlük yara iyileşmesi. Dermal yara alanı. 

Masson boyası ile yeşil renk boyanmış ince seyrek kollagen lifler görülüyor. Kollagen lif:k. Masson Trikom boyası 
I.M. (x40). 
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Şekil 4-3b:Deneysel diyabetli grup. 3 günlük yara iyileşmesi. Dermal yara alanı.  

Siyah boyanmış ince seyrek retikular lifler. Retikular lif:ret. Gümüşleme boyası I.M. (x40). 

 

 

Şekil 4-3c:Deneysel diyabetli grup. 3 günlük yara iyileşmesi.Dermal yara alanı. 

Periyodik asit-schiff boyası ile menekşe rengi boyanmış mononuklear hücreler görünüyor. Mononuklear hücre: mon. 
PAS I.M. (x40).  
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Şekil 4-3d:Deneysel diyabetli grup. 3 günlük yara iyileşmesi.Dermal yara alanı.  

Yara alanında mekik şekilleri ile fibroblast hücreleri, mononuklear hücreler ve birkaç nötrofil ve pembe renkte 
boyanmış kollagen lifler görülüyor. Mononuklear hücre:mon, kollagen lif:k, nötrofil:n, fibroblast:f.  Hematoksilen-
eozin boyası ile boyanmış görüntüsü (x40). 

 

Bu gruba ait elektron mikroskobik görüntülerde yara alanında bol miktarda 

eritrosit birikimi gözlendi (Şekil 4-4a). Epitelin spinozum tabakasında konumlanan 

hücrelerde aşırı miktarda vakuolleşme vardı. Bu tabakalardaki hücreler arasındaki 

bağlantılar oldukça sıkıydı. Bazal laminanın hemen üstünde konumlanmış olan stratum 

germinativum tabakasının hücreleri birbirleri ile seyrek temas halindeydi. Bu hücrelerin 

sitoplazmik uzantılarının yer yer birbirine değdiği görülüyordu (Şekil 4-4b). Yara 

alanında şekillenmiş kollagen veya retikular lifler gözlenemedi. Temel maddeyi 

oluşturan proteoglikan birikimi vardı. Yara alanında çok az yangı hücresine rastlandı. 

Gözlenen makrofajların dallanmış sitoplazmik uzantıları vardı. Bu hücrelerin 

sitoplazmaları lizozomlar ve fagositik vakuollerden zengindi (Şekil 4-4c). Seyrek 

görülen fibroblastların, nukleusları büyük, sitoplazmaları çok az ve organel bakmından 

oldukça fakirdi (Şekil 4-4d).  
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Şekil 4-4a:Deneysel diyabetli grup. 3 günlük yara iyileşmesi. Epitel altı dermal yara alanı.  

Yoğun temel madde ve eritrosit birikimi görülüyor. Temel madde:TM, eritrosit:er. El.Mi. (x5.000). 

 

 

Şekil 4-4b:Deneysel diyabetli grup. 3 günlük yara iyileşmesi. Epitel ve lamina propria 
bağlantısı. 

Resmin sol tarafındaki bazal epitel hücrelerin birbirleri ile teması çok az. Nukleus:N, Epitel hücresi:Ep.h, lamina 
propria:lp, sitoplazmik uzantı:s.u. El.Mi. (x7.500). 
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Şekil 4-4c:Deneysel diyabetli grup. 3günlük yara iyileşmesi. Dermal yara alanında bir 
makrofajın görüntüsü. 

Fagositik vakuollerden ve lizozomlardan zengin bir sitoplazmaya sahip. Koyu boyalı şekilsiz ve düzensiz yapılar 
kontrast maddeye ait artefakt görünümüdür. Sitoplazmik uzantı:s.u., fagositik vakuol:fv, lizozom:l. El.Mi. (x20.000). 

 

 
Şekil 4-4d:Deneysel diyabetli grup. 3 günlük yara iyileşmesi. Oluşan bağ dokusundaki 
fibroblast. 

Zayıf sitoplazmik içeriğe sahip fibroblast. Nukleus:N, sitoplazma:s. El.Mi. (x20.000). 
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Kontrol grubu 7 günlük yara iyileşmesi: Bu grupta yara iyileşme alanlarındaki 

histolojik yapı 3 günlük gruba göre çok farklıydı. Düzenli bir granulasyon dokusu 

izlendi. Fibroblastlar baskın hücre tipini oluşturmaktaydı. Hücreler eozin boyası ile 

pembe renge boyanan kollagen liflere uyumlu şekilde paralel olarak düzenlenmişlerdi 

(Şekil 4-5a). Lif dizileri arasında yeni kan damarı oluşumları gözlendi. Kan 

damarlarının etrafında hücre ve lif dizilimi damar duruşuna uyumlu idi (Şekil 4-5b). 

Masson üçlü boyası ile yeşil boyanan kollagen liflerin düzeni sıkı ve yoğundu (Şekil 4-

5c). Gümüşleme ile siyah boyanan ince retikular lifler izlense de kollagen lifler daha 

baskın olarak bulunuyordu (Şekil 4-5d ve 4-5e). 

 
Şekil 4-5a:Kontrol grubu. 7 günlük yara iyileşmesi. Granulasyon dokusu. 

Fibroblast:f, kan damarı:kd Hematoksilen-eozin boyası I.M. (x40). 
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Şekil 4-5b:Kontrol grubu. 7 günlük  yara iyileşmesi. Epitel ve yeni oluşan bağ dokusu.  

Eozinofilik boyanma baskın Epitel:ep,fibroblast:f,kan damarı:kd. Hematoksilen-eozin boyası. I.M. (x 40). 

 

 

Şekil 4-5c:Kontrol grubu. 7 günlük yara iyileşmesi. Granulasyon dokusu. 

Yeşil renk boyanış kollagen lif oluşumları görülüyor. Kan damarı:kd, fibroblast:f, endotel:e, kollagen lif:k. Masson 
trikom boyası. I.M. (x40). 
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Şekil 4-5d:Kontrol grubu. 7 günlük yara iyileşmesi. Granulasyon dokusu.  

Gümüşleme boyası (x40)  

Şekil 4-5e:Kontrol grubu. 7 günlük yara iyileşmesi.  

Van gieson boyası ile kırmızı boyanmış kollagen lif oluşumları Epitel:ep, kollagen lif:k,retikular lif:ret. Van Gieson 
boyası (x40). 

 

Bu gruba ait elektron mikroskobu incelemesinde, epitelin granulozum 

tabakasındaki hücreler oldukça yassılaşmıştı. Sitoplazma çekirdek ilişkisinin belirteci 

olan nuklear porlar açıktı (Şekil 4-6a). Dezmozomlarla ilişkili yoğun keratin filament 

birikimi vardı. Bol mitokondri görülüyordu.. Hücreler arası bağlantılar oldukça sıkıydı 

(Şekil 4-6b). Bazal lamina ve yarıdezmozomal bağlantılar oldukça belirgindi. Bazal 

laminanın üzerine oturmuş germinativum tabakasındaki hücrelerin kendi aralarındaki 

bağlantılar oldukça sıkıydı (Şekil 4-6c). Yeni oluşan granulasyon dokusunda retikular 

lif birikimine rastlanmadı. Kollagen lif birikiminin yoğun olduğu gözlendi (Şekil 4-6d). 

Kollagen liflere ait çap ortalaması: 123,33 ± 9,27nm. Damar endotel hücrelerinin 

oldukça geniş bir hacme sahip oldukları görüldü. Nuklear porlar açıktı. 

Sitoplazmalarında iyi gelişmiş Golgi aygıtı ve bol miktarda poliribozom vardı (Şekil 4-

6e). Fibroblast hücrelerinin sitoplazması granüllü endoplazma retikulumu bakımından 

oldukça zengindi. Sitoplazmada ayrıca iyi gelişmiş bir Golgi kompleksi ve bol miktarda 

mitokondri vardı. Nukleusun nuklear porları açıktı ve nukleolusu belirgindi (Şekil 4-6f).  
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Şekil 4-6a:Kontrol grubu. 7 günlük yara iyileşmesi. Stratum granulozum hücreleri  

Yassı epitel hücreleri açık nuklear porları ile görülüyor. Nukleus:N, nuklear por:np, mitokondri:m, nukleolus:no. 
El.Mi. (x10.000). 

 

 

Şekil 4-6b:Kontrol grubu. 7 günlük yara iyileşmesi. Stratum germinativum hücreleri.  

Epitel hücreleri arasındaki bağlantı kompleksleri (dezmozomlar) ve keratin filaman demetleri görülüyor. 
Dezmozom:d, Nukleus:N,nuklearpor:np, keratin filament demetleri:kf.  El.Mi. (x20.000). 
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Şekil 4-6c:Kontrol grubu. 7 günlük yara iyileşmesi. Stratum bazale ve lamina propriaya 
geçiş.  

Bazal lamina:bl, hemidezmozom:hd, Nukleus:N, mitokondri:m, lamina propria:lp. El.Mi. (x10.000) (x40.000). 

 

 

Şekil 4-6d:Kontrol grubu. 7 günlük yara iyileşmesi. Kollagen lifler.  

Oluşan bağ dokusundaki Kollagen fibrillerin boyuna ve enine görüntüsü. Kollagen:k. El.Mi. (x60.000).  
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Şekil 4-6e:Kontrol grubu. 7 günlük yara iyileşmesi. Bağ dokusundaki bir kan damarı.  

Şişkin hacimli endotel hücreleri lümene çıkıntı yapmış. Endotel hücreleri sitoplazmik uzantılarla birbirleri ile iletişim 
halinde (küçük resim). Nukleus:N, lümen:L El.Mi. (x6.000). 

 

 

Şekil 4-6f:Kontrol grubu. 7 günlük yara iyileşmesi. Fibroblast.  

Nuklear porları açık, iyi gelişmiş granüllü endoplazma retikulumuna sahip. Granüllü Endoplazma retikulumu:ger, 
mitokondri:m, nuklear por:np, nukleus:N. El.Mi. (x40.000). 
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Deneysel diyabetli grup 7 günlük yara iyileşmesi: Granulasyon dokusunda 

kontrol grubundan farklı olarak fibroblastlara daha seyrek rastlandı (Şekil 4-7a). Yara 

alanında makrofaj ve lenfosit gibi mononüklear hücreler ise kontrole göre fazlaydı. 

Granulasyon dokusunun bazı bölgelerinde aşırı nötrofil birikimi vardı (Şekil 4-7b).  

Hücrelerin dizilimi kontrol grubuna göre oldukça dağınıktı. Fibroblast hücreleri 

yuvarlak bir nukleusa sahipti, nukleolus belirgindi. Kollagen lif birikiminin düzensiz ve 

seyrek olduğu görüldü (Şekil 4-7c). Retikular lifler karşılaştırılan kontrol grubuna göre 

hala belirgindi. kollagen liflerin ve yeni kan damarının oluşumları kontrol grubuna göre 

azdı (Şekil 4-7d). 

 

Şekil 4-7a:Deneysel diyabetli grup. 7 günlük yara iyileşmesi. Dermisteki yara alanı.  

Fibroblast:f, kollagen lif:k. Hematoksilen-eozin boyası I.M. (x40). 
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Şekil 4-7b:Deneysel diyabetli grup. 7 günlük yara iyileşmesi. Dermiste yara alanı. 

Yara iyileşme alanında mononuklear hücreler PAS+ reaksiyon vermiş. Mononuklear hücre:mon, fibroblast:f, 
kollagen lif:k. PAS reaksiyonu I.M. (x40). 

 

 

Şekil 4-7c:Deneysel diyabetli grup. 7 günlük yara iyileşmesi. Dermiste yara alanı. 

Masson ile yeşil renk boyanmış kollagen lifler görülüyor. Kollagen lif:k. Masson trikom boyası I.M. (x40). 
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Şekil 4-7d:Deneysel diyabetli grup. 7 günlük yara iyileşmesi. Dermiste yara alanı.  

Yara alanında aynı günün kontrol grubuna göre daha az boyanmış soluk kırmızı kollagen lifler görülüyor. Van gieson 
boyası I.M. (x40). 

Şekil 4-5e:Kontrol grubu. 7 günlük yara iyileşmesi. Epitel ve dermiste yara alanı.  

Yoğun kırmızı boyanmış kollagen lifler. Van Gieson boyası I.M. (x40). 

 

Bu gruba ait elektron mikroskop görüntülerde Stratum spinozum hücrelerinin 

sitoplazmasında kontrol grubuna göre oldukça yoğun keratin filament birikimi görüldü 

(Şekil 4-8a). Nuklear porlar açıktı (Şekil 4-8b). Stratum germinativumdaki epitel 

hücreleri prizmatik şekilli, belirgin nukleoluslu oval nukleusa sahiplerdi. 

Sitoplazmalarında bol miktarda mitokondri ve iyi gelişmiş granüllü endoplazma 

retikulumu vardı. Hücreler arasındaki bağlantılar aynı günün kontrol grubuna göre daha 

gevşekti (Şekil 4-8c ve Şekil 4-8d). Bazal lamina belirgindi. Hücreleri bazal laminaya 

bağlayan yarıdezmozomal bağlantılar kontrol gurubuna göre pek belirgin değildi (Şekil 

4-8e). Oluşan granulasyon dokusunda ince kollagen lif demetleri görüldü (Şekil 4-8f). 

Kollagen liflerin çap ortalaması: 97,85 ± 5,98nm bulundu. Yeni oluşan granulasyon 

dokusunda oldukça fazla miktarda polimorf nüveli lökosit vardı. Bu hücrelerin çekirdek 

sitoplazma ilişkisini açıklayan nukleus porları oldukça genişlemişti. Lizozomal aktivite 

bakımından etkin hücrelerdi. Yara alanında gözlenen birkaç makrofajın sitoplazmasında 

bolca mitokondri birikimi görüldü. Ayrıca sitoplazmada aşırı miktarda miyelin benzeri 
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şekilli birikimler vardı. Yara alanında özel granülleri ile mast hücrelerine de rastlandı 

(Şekil 4-8g). Kan damarlarındaki endotel hücreleri alışılmış yassı hücreler şeklindeydi 

(Şekil 4-8h). Bağ dokusu içinde fibroblast hücrelerine nadiren raslandı. Mevcut 

fibroblastların sitoplazması azdı ve organel bakımından fakirdi. Granüllü endoplazma 

retikulumu çok az gelişim göstermişti. Nukleus porları seçilemiyordu. Sitoplazma zarı 

düzensiz girinti ve çıkıntılar yapmıştı. Sitoplazmada miyelin şekilli birikimler görüldü. 

Kromatin materyali kenar kromatini bol  heterokromatindi (Şekil 4-8ı ve 4-8j). 

 

 

Şekil 4-8a:Deneysel diyabetli grup. 7 günlük yara iyileşmesi. Stratum spinozum tabakası.  

Epitel hücrelerinin sitoplazmasında aşırı derecede keratin filament birikimi var. Keratin filament:kf, nukleus:N, 
nukleolus:no. El.Mi. (x5.000) 
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Şekil 4-8b:Deneysel diyabetli grup. 7 günlük yara iyileşmesi. Spinozum tabakasındaki 
epitel hücresi. 

Nuklear porları açık. Nuklear por:np, nukleolus:no,nukleus:N. El.Mi. (x10.000). 

 

 

Şekil 4-8c:Deneysel diyabetli grup. 7 günlük yara iyileşmesi. Stratum bazale ve bağ 
dokusu geçişi.  

Bazal lamina üzerine oturmuş  germinativum tabakasındaki silindirik epitel hücrelerinin arasındaki sitoplazmik 
bağlantılar aynı günün kontrol grubuna göre oldukça gevşek. Lamina propria:lp, bazal lamina:bl, mitokondri:m, 
sitoplazmik uzantı:s.u.,nukleus:N, nukleolus:no. El.Mi. (x7.500). 
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Şekil 4-8d:Deneysel diyabetli grup. 7 günlük yara iyileşmesi. Stratum germinativum 
hücreleri arasındaki bağlantılar. 

Dezmozom:d,mitokondri:m. El.Mi. (x50.000). 

  

 

Şekil 4-8e:Deneysel diyabetli grup. 7 günlük yara iyileşmesi. Epitel bağ dokusu geçişi.  

Bazal lamina:bl, lamina propria:lp,hemidezmozom:hd,Epitel hücresi:Ep.h, Nukleus:N El.Mi.(x20.000). 
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Şekil 4-8f:Deneysel diyabetli grup. 7 günlük yara iyileşmesi. Dermal yara alanındaki 
kollagen lifler  

Kollagen lif:k. El.Mi. (x60.000). 

 

 

Şekil 4-8g:Deneysel diyabetli grup. 7 günlük iyileşmesi. Yara alanındaki mast hücresi.  

Özel granülleri ile görülen bir mast hücresi. Nukleus:N, mitokondri:m, özel granül:gr, sitoplazmik uzantı:s.u. El.Mi. 
(x10.000).  
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Şekil 4-8h:Deneysel diyabetli grup. 7 günlük yara iyileşmesi. Dermisteki bir damar kesiti.  

Kapiler lümeninde mononuklear hücre: mon, nukleus:N, lümen:L. El.Mi. (x6.000). 

 

 

Şekil 4-8ı:Deneysel diyabetli grup. 7 günlük yara iyileşmesi. Dermal yara alanındaki 
fibroblast.  

Fibroblast hücresi sitoplazması düzensiz girinti ve çıkıntılar yapmış. Granüllü endoplazma retikulumu:ger, 
nukleus:N. El.Mi. (x40.000). 

Şekil 4-8j:Deneysel diyabetli grup. 7 günlük yara iyileşmesi. Fibroblast  

Fibroblast hücresinde miyelin şekilli birikim. Miyelin şekilli birikim:m.ş. El.Mi. (x20.000). 
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 Kontrol grubu 10 günlük yara iyileşmesi: Yara iyileşme bölgesinde iyileşme 

süreci tamamlanmıştı. Çok katlı yassı keratinli epitel düzgündü. Epitel altında oldukça 

yoğun hücreli, kan damarı içeren düzenli bir deri dokusu oluşumu vardı. Hücre 

topluluğunun çoğu fibroblastlardan oluşmaktadır (Şekil 4-9a). Kollagen lifler düzgün 

sıralar oluşturuyordu. Yara alanındaki kollagen lifler van gieson boyası ile 

boyandığında yaralanmamış bir alandaki liflere benzer ölçüde kırmızı tona yakın 

boyanmışlardı. Bu görüntü liflerin olgunlaşmaya başladığının göstergesi olarak 

değerlendirildi. (Şekil 4-9b).  

 

Şekil 4-9a:Kontrol grubu. 10 günlük yara iyileşmesi.  Yeni oluşan bağ dokusu.  

Yara alanında mor renk boyanmış iğ şekilli nukleusları ile fibroblast hücreleri ve pembe renkli kollagen lif birikimi 
görülüyor. Epitel:ep, kollagen lif:k, fibroblast:f.  Hematoksilen-eozin boyası I.M. (x40). 
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Şekil 4-9b:Kontrol grubu. 10 günlük yara iyileşmesi. Yeni oluşan bağ dokusu.   

Van gieson ile kırmızı renkte boyanmış yoğun kollagen lif birikimleri görülüyor. kollagen lif:k, fibroblast:f. Van 
gieson (x40) Sağ alt köşedeki resim gümüşleme boyası (x25). 

 

Bu gruba ait ince yapı incelendiğinde kollagen liflerin demetler halinde 

düzenlenmiş normal yapısı görüldü (Şekil 4-10a). Kollagen liflerin çap ortalaması: 

133,87 ± 11,09nm’idi. Fibroblast hücreleri sitoplazma içeriği bakımından zengindi 

(Şekil 4-10b).  
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Şekil 4-10a:Kontrol grubu. 10 günlük yara iyileşmesi. Bağ dokusundaki kollagen lifler.  

Kollagen fibrillerin enine ve boyuna kesitlerinin görüntüleri. Kollagen:k. El.Mi. (x40.000). 

 

 

Şekil 4-10b:Kontrol grubu. 10 günlük yara iyileşmesi. Bağ dokusundaki fibroblast hücresi.  

Sitoplazması granüllü endoplazma retikulumu (ger) ve mitokondri (m) bakımından zengin, nuklear porları  
(np)açık.nukleus:N. El.Mi. (x20.000). 
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Şekil 4-10c:Kontrol grubu. 10 günlük yara iyileşmesi. Bağ dokusundaki fibroblast hücresi.  

Zengin sitoplazma içeriği ile bir başka fibroblast. Granüllü endoplazma retikulumu:ger, mitokondri:m, nukleus:N, 
nukleolus:no,kollagen:k. El.Mi. (x20.000). 

 

Deneysel diyabetli grup 10 günlük yara iyileşmesi: görüntülerde aynı günün 

kontrol grubuna göre ilk başlarda fazla fark görülmese de lif ve hücre diziliminin 

düzensiz olduğu görüldü. İyileşme süreci tamamlanmamıştı (Şekil 4-11a ve 4-11b). 

Yara iyileşme alanında fibroblast hücreleri ile birlikte mononüklear hücreler de vardı 

(Şekil 4-11c ve 4-11d).  
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Şekil 4-11a:Deneysel diyabetli grup. 10 günlük yara iyileşmesi. Epidermis ve dermis.  

Yara alanında soluk kırmızı boyanmış kollagen lif birikimi görülüyor.  Van gieson boyası I.M. (x40). Sağ alt 
köşedeki resim bu gruba ait gümüşleme boyası I.M. (x25).  Epitel:ep, kollagen lif:k.  

 

 

Şekil 4-11b:Deneysel diyabetli grup. 10 günlük yara iyileşmesi. Yaralı alandaki bağ 
dokusu. 

Aynı günün kontrol grubuna göre oldukça düzensiz bir yara alanında yeşil renk boyanmış kollagen lifler görülüyor. 
Epitel:ep, fibroblast:f, kollagen lif:k. Masson trikom boyası I.M. (x40) 
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Şekil 4-11c:Deneysel diyabetli grup. 10 günlük yara iyileşmesi. Epidermis ve dermis. 

Yara alanında fibroblast hücreleri ile birlikte mononuklear hücrelerde görülüyor. Epitel:ep, mononüklear hücre:mon, 
fibroblast:f, kollagen lif:k. Hematoksilen-eozin boyası I.M. (x40). 

 

 

Şekil 4-11d:Deneysel diyabetli grup. 10 günlük yara iyileşmesi. Yara alanında bağ dokusu.  

Kan damarı:KD, mononuklear hücre:mon, fibroblast:f, kollagen lif:k. Hematoksilen-eozin boyası I.M. (x40). 
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Bu gruba ait elektron mikroskop görüntülerde fibroblast hücrelerinin 

endoplazma retikulum sisternaları üzerindeki bağlı ve serbest ribozom birikimindeki 

fazlalık dikkat çekiciydi (Şekil 4-12a ve 4-12 b). Bazı fibroblast hücrelerinin sitoplazma 

içeriği azdı. Bu hücrelerin çekirdeklerinde koyu boyanan heterokromatin alanlar 

çoğalmıştı (Şekil 4-12c). Birbirinden farklı gelişme aşamasında olan hücreler aynı 

alanda görülebiliyordu. Bu gruptaki kollagen çapları kontrol grubuna göre daha 

küçüktü. (Şekil 4-12d). Çap ortalaması: 99,75 ± 6,84nm. 

 

Şekil 4-12a:Deneysel diyabetli grup. 10 günlük yara iyileşmesi. Yara alanı bağ dokusunda 
fibroblast hücreleri.  

Fibroblast hücrelerinin sitoplazması granüllü endoplazma retikulumu  (ger) bakımından zengin. Nukleus:N, 
nukleolus:no, nuklear por:np. El.Mi. (x10.000). 
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Şekil 4-12b:Deneysel diyabetli grup. 10 günlük yara iyileşmesi. Yara alanı bağ dokusu 
fibroblast hücresi.  

Sitoplazması ribozom bakımından zengin bir fibroblast. Ribozom:r, nukleus:N, kollagen:k. El.Mi. (x40.000). 

 

 

Şekil 4-12c:Deneysel diyabetli grup. 10 günlük yara iyileşmesi. Dermiste fibroblast 
hücresi.  

Sitoplazmik içeriği zayıf olan fibroblast hücresinin nuklear porları aktif. Nukleus:N. El.Mi. (x10.000). 
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Şekil 4-12d:Deneysel diyabetli grup. 10 günlük yara iyileşmesi. Yara alanı dermisinde 
kollagen fibriller.  

Kollagen fibrillerin boyuna kesiti. Kollagen:k. El.Mi. (x60.000). 

 

 Kontrol grubu 21 günlük yara iyileşmesi: Çok sayıda fibroblast hücrelerinin 

bulunduğu epitel altı dokuda yoğun, düzenli ve olgun kollagen lif birikimi görüldü 

(Şekil 4-13a). Kollagen lifler van gieson ve gümüşleme boyası ile yaralanmamış bir 

dokudaki liflerin boyanma özelliklerini gösteriyordu (Şekil 4-13b). Yara alanındaki 

liflerin dizilimi yaralanmamış bir dokudaki liflerin dizilim özelliklerini gösteriyordu. 

Lif demetleri çeşitli yönlere doğru düzenlenmişlerdi.    
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Şekil 4-13a:Kontrol grubu. 21 günlük yara iyileşmesi. İyileşme sonucu oluşan dermis. 

Kan damarı:KD, fibroblast:f, kollagen lif:k. Hematoksilen-eozin boyası I.M. (x40). 

 

 

Şekil 4-13b:Kontrol grubu. 21 günlük yara iyileşmesi. Epitel ve bağ dokusu. 

Epitel:ep, kollagen lif:k. Van gieson boyası (x25). Sol alt köşe resmi gümüşleme boyası (x25). 
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Bu gruba ait elektron mikroskop görüntülerde fibroblast hücreleri arasında sıkı 

paketlenmiş yoğun kollagen lif demetleri görüldü (Şekil 4-14a). Kollagen liflerin çap 

ortalaması: 134,18 ± 9,2nm’idi. Fibroblast hücrelerinin sitoplazma içerikleri zengindi 

(Şekil 4-14b).  

 

 

Şekil 4-14a:Kontrol grubu. 21 günlük yara iyileşmesi. Bağ dokusunda kollagen fibril 
birikimi. 

Kollagen:k. El.Mi. (x60.000) 
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Şekil 4-14b:Kontrol grubu. 21 günlük yara iyileşmesi. Bağ dokusunda fibroblast.  

Zengin Sitoplazma içeriğine sahip. Nukleus:N, granüllü endoplazma retikulumu:ger, mitokondri:m. El.Mi. (x15.000) 

 

Deneysel diyabetli grup 21 günlük yara iyileşmesi: granulasyon dokusunda 

kollagen lif demetleri aynı günün kontrol grubuna göre daha az olgunlaşma göstermişti. 

Kollagen liflerin dizilimi birbirine paraleldi. Yara alanı halen yaralanmamış doku 

özelliğini kazanamamıştı (Şekil 4-15a ve 4-15b).  
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Şekil 4-15a:Deneysel diyabetli grup. 21 günlük yara iyileşmesi. Bağ dokusu. 

Aynı günün kontrol grubuna göre düzensiz görünüme sahip. Kollagen lif:k, fibroblast:f. Hematoksilen-eozin boyası 
I.M. (x40). 

 

 

Şekil 4-15b:Deneysel diyabetli grup. 21 günlük yara iyileşmesi. Bağ dokusu. 

Kollagen lif:k. Van gieson I.M. (x40). Sol alt köşedeki resim aynı grubun gümüşleme boyası görüntüsü (x40). 
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Bu gruba ait elektron mikroskobu görüntülerde kollagen lif birikiminin daha 

düzensiz olduğu görüldü (Şekil 4-16a). Kollagen liflere ait çap ortalaması: 124,10 ± 

5,79nm’idi. Fibroblast hücreleri sitoplazma içeriği bakımından zengindi (Şekil 4-16b). 

Yara alanında fibroblast hücrelerinden başka mononuklear hücrelerde görüldü. Bu 

hücrelerin sitoplazması sekonder lizozom bakımından zengindi. Ayrıca 

sitoplazmalarında aşırı vakuolleşme ve miyelin şekil birikimleri vardı.  Plazma 

membranı sitoplazmik uzantılar yapmıştı. 

 

 

Şekil 4-16a:Deneysel diyabetli grup. 21 günlük yara iyileşmesi. Bağ dokusunda kollagen 
fibriller. 

Bağ dokusunda görülen kollagen fibrillerin boyuna kesiti. Kollagen:k El.Mi.(x40.000). 
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Şekil 4-16b:Deneysel diyabetli grup. 21 günlük yara iyileşmesi. Bağ dokusunda bir 
fibroblast hücresi. 

Zengin sitoplazma içeriği. Nukleus:N, granüllü endoplazma retikulumu:ger, mitokondri:m, kollagen lifler:k, nuklear 
por:np. El.Mi. (x20.000). 
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Tablo 4-1:Kontrol ve deneysel diyabetli grupların kollagen lif ve fibroblast hücre 
özellikleri açısından özet halinde karşılaştırılması 

 KOLLAGEN FİBROBLAST 

3.GÜN 

KONTROL 

İnce ağsı, düzensiz lifler 

halinde birikim vardı. 

İyi gelişmiş GER, bol 

mitokondri içeren hücreler. 

3.GÜN 

DİYABET 

Çok ince seyrek düzensiz 

lifler halindeydi. 

Az sayıda hücre. Organel 

bakımından fakir sitoplazma. 

7.GÜN 

KONTROL 

Düzenli lifler halinde 

birikim sergiliyor. 

Oldukça fazla sayıda, dizilimleri 

düzenli hücreler. GER, 

mitokondri, golgi gibi 

organellerden zengin. 

7.GÜN 

DİYABET 

Seyrek düzensiz lifler 

halinde birikim sergiliyor. 

Az sayıda,dizilimleri düzensiz 

hücreler. Plazma zarı düzensiz 

girintiler yapmış, sitoplazmada 

miyelin şekilli birikimlere sahip. 

10.GÜN 

KONTROL 

Yoğun,düzenli lifler 

halinde birikim var. 

Olgunlaşma görülüyor.  

 

Fazla sayıda, düzenli hücre 

birikimi. Sitoplazma organelden 

zengin. 

10.GÜN 

DİYABET 

Seyrek, düzensiz lifler 

halinde birikim sergiliyor. 

Fazla sayıda düzenli hücre 

birikimi. Serbest ve bağlı 

ribozomdan zengin sitoplazma. 

21.GÜN 

KONTROL 

Olgun, yoğun,düzenli  

lifler halinde birikim 

sergiliyor. 

Yoğun düzenli hücre dizilimi. 

Sitoplazma içeriği zengin. 

21.GÜN 

DİYABET 

Olgunlaşmamış ama 

düzenli lifler halinde 

birikim sergiliyor. 

Yoğun düzenli hücre dizilimi. 

Sitoplazma içeriği zengin. 
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4.2.Kollagen Fibril Çap Ölçümü Sonuçları  

Yara iyileşmesinin 7. 10. ve 21. günlerine ait yara alanlarındaki kollagen fibril 

çapları ölçülerek birbirleri ile karşılaştırıldı. Her grubun deney süresi göz önüne 

alındığında (kontrol ve diyabet alt grupları arasında), Şekil 4-17 de görüldüğü gibi 

kollagen fibril çapları arasında fark vardı. Bu bulgu her grup için önemli derecede 

anlamlılık gösterdi (p<0,001).  
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Şekil 4-17:Kontrol ve diyabet gruplarında yara iyileşmesinin takip edildiği aynı günlere 
ait yara alanlarındaki kollagen fibril çaplarının karşılaştırılması 

 

 4.3.İmmünhistokimya Bulguları 

Yara alanında pek çok hücre tarafından sentezlenen matriks metalloproteinazlar 

yara iyileşmesi sırasında kollagen liflerin organizasyonu ve yeniden düzenlenmesinde 

önemli rol oynamaktadır. Çalışmanın bu aşamasında deneysel diyabetli ve kontrol yara 

iyileşmesi alanlarında kollagen lif yıkımında görev alan matriks metalloproteinaz-13 

(MMP-13) üretiminin hücresel yerleşimi incelendi. 

Kontrol grubuna ait 3 günlük yara alanındaki fibroblast hücrelerinde ve 

mononuklear kan hücrelerinde işaretlenme çok hafifti (Şekil 4-18a). Deneysel diyabetli 

grubun 3 günlük yara iyileşmesi modelinde mononuklear kan hücreleri yüksek miktarda 

MMP-13 pozitif işaretlenme sergiledi (Şekil 4-18b). 7 günlük kontrol yara iyileşmesi 

alanında epidermisin hemen altında bulunan fibroblast hücrelerinde hafif işaretlenme 

görüldü (Şekil 4-18c). Deneysel diyabetli 7 günlük yara iyileşmesi bölgesinde 

fibroblastlarda aynı günün kontrol grubuna göre daha kuvvetli işaretlenme vardı (Şekil 
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4-18d). Kontrol grubuna ait 10 ve 21 günlük yara iyileşmesi bölgelerinde fibroblast 

hücrelerindeki işaretlenme deneysel diyabetli 10 ve 21 günlük yara iyileşmesi 

alanındaki fibroblastlardaki işaretlenmeye göre oldukça zayıftı (Şekil 4-18e-h). Pozitif 

kontrol olarak kullanılan plasenta dokusunun desidua hücreleri MMP-13 pozitif 

reaksiyon verdi (Şekil 4-18ı).  

  

 

 

 



 60 

 

 

                                 

Şekil 4-18:İmmünhistokimya uygulaması bulgularına ait resimler: 

a) Kontrol grubu 3 günlük yara iyileşmesi. b) Deneysel diyabetli 3 günlük yara iyileşmesi. c) Kontrol grubu 7 günlük 
yara iyileşmesi. d) Deneysel diyabetli 7 günlük yara iyileşmesi. e) Kontrol grubu 10 günlük yara iyileşmesi. f) 
Deneysel diyabetli 10 günlük yara iyileşmesi. g) Kontrol grubu 21 günlük yara iyileşmesi. h) Deneysel diyabetli 21 
günlük yara iyileşmesi ı) Pozitif kontrol: plasenta dokusunda MMP-13’ün immün işaretlenmesi.  
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5. TARTIŞMA 

Bu çalışmada yara iyileşmesi süreci, sıçanların sırt derilerinde histolojik, 

histometrik, ince yapı ve histokimyasal yöntemlerle incelenmiştir. Sırt derilerinde 

oluşturulan yaralardan alınan doku örnekleri STZ uygulaması yoluyla deneysel diyabet 

oluşturulmuş sıçanlarla, STZ uygulanmamış sıçanlarda karşılaştırılmıştır. Elde edilen 

bulgular deneysel diyabetin yara iyileşmesi sürecindeki aşamalarda görev alan yapısal 

elemanları olumsuz yönde etkilediğini göstermiştir. 

Diyabetli organizmada yara iyileşmesinin ilk aşaması olan yangı evresinin 

geciktiği bir çok çalışmada gösterilmiştir. Komesu ve ark. (3) çalışmasında alloxan 

uygulaması ile deneysel diyabet oluşturulan sıçanlardaki yara iyileşmesinde sayısal 

verilere dayanarak yangı evresine ait hücrelerin yara alanına gelişlerinin kontrol 

grubuna göre geciktiğini ve yara alanından gitmelerinin uzun sürdüğünü göstermiştir. 

Bu bağlamda yara iyileşme süreci olumsuz etkilenmiştir. Rapor edilen bir başka 

çalışmada histolojik olarak inceledikleri deneysel diyabetli yara iyileşmesi modelinde 

inflamatuar hücre sayısının kontrol grubuna göre az olduğu görülmüştür (4). 

Çalışmamızda yangı evresine ait hücreleri PAS tepkimesi ve morfolojik özelliklerine 

göre belirledik. Kontrol grubuna ait 7 günlük yara iyileşme alanında fibroblast 

hücrelerinin yoğun olarak bulunduğu, oysa diyabetli grupta iyileşmenin 7. gününde yara 

alanında yangı evresinde etkin rol oynayan kan hücrelerinin fibroblast hücrelerine göre 

baskın olduğu görülmüştür. Bu sonuç yukarıdaki çalışmalarla uyumludur. Diyabet 

ortamında yangı hücrelerine daha çok rastlanmaktadır.  

Yara iyileşmesinde en önemli olaylardan biri kollagen lif sentezidir. Daha önce 

yapılan bir çok çalışmada diyabetli organizmada kollagen sentezinin yavaşladığı ve 

azaldığı görülmüştür. Bitar ve ark. (4) yaptıkları çalışmada, diyabetli sıçanlarda PCR ile 

baktıkları tip-I ve tip-III kollagen sentezi takibinde, mRNA çevrimi düzeylerinin kontrol 

grubuna göre düşük olduğu sonucuna varılmıştır. Ayrıca yaptıkları histolojik gözlemler 

diyabetli gruba ait yara alanında “Sirius red” boyası ile belirledikleri kollagen liflerin 

seyrek olduğunu göstermiştir. Yapılan bir başka çalışmada deneysel diyabetli sıçanlarda 

duodenum ve karın bölgesindeki yaralarda iyileşme ile artan mekanik dayanıklılığın, 

kollagen içeriğinin az olması nedeni ile düşük kaldığı sonucuna varılmıştır (48). Sato ve 

ark. (7) korneada yara iyileşmesi üzerine yaptıkları çalışmada kriyostat kesitlerde 
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immünfloresan tekniği ile bazal lamina proteinlerinin üretimine bakmışlar. Kontrol 

grubuna göre diyabetlilerde tip IV kollagen oluşumunun geciktiği ve düzensiz olduğu 

görülmüştür. Rapor edilen diğer çalışmalarda deneysel diyabetli sıçanların kemik ve 

kıkırdak dokularındaki  ve deri dokusundaki kollagen ve prokollagen mRNAsının 

üretimi incelenmiştir (12,56). Çalışmalarda diyabetlilerdeki kollagen üretiminin 

kontrole göre oldukça azaldığı görülmüştür. Rapor edilen veriler bizim çalışmamızda 

elde edilen bulgulara benzetilebilir. Işık ve elektron mikroskopta yapılan incelemeler 

sonucu elde edilen bulgularda özellikle yara iyileşmesinin 7. ve 10. gününde “van 

gieson” ve “masson trikom” ile boyanan diyabetli gruba ait yara iyileşme alanlarında 

kollagen lif birikiminin kontrol gruplara göre seyrek ve düzensiz olduğunu görüldü 

(Şekil 4-5c,e ve 4-7 c,d, Şekil 4-9b ve 4-11a,b). Çalışmamızda ayrıca deneysel diyabetli 

gruba ve kontrol gruplarına ait kollagen fibrillerin çapları soft imaging systemi 

kullanılarak ölçüldü. Deneysel diyabetli grubun 7. 10. ve 21. günlerine ait kollagen 

fibril çaplarının kontrol grubunda elde edilen değerlerden düşük olduğu gözlendi (Şekil 

4-17). Bu bulgu deneysel diyabetli grupta, kollagen fibril sentezinin, salınımının ve 

yapılanmasının kontrol grubununa göre, çalışmamızın konusu dışında olan bilemediğiz 

sebeplerle,  yetersiz kaldığı fikrini desteklemektedir.  Deneysel diyabetli gruba ait 

kollagen fibril çaplarının küçük olması bu grupta yangısal evrenin uzun sürmesine 

bağlanabilir. Yangısal cevabı azaltılmış transgenik sıçanlar ve normal sıçanların yara 

iyileşme süreçleri esnasında tendonlarda, oluşan kollagen fibril çaplarını 

karşılaştırdıkları bir çalışmasında Dimosthenis ve ark. (57), yangısal cevabı azaltılmış 

deney hayvanlarının kollagen fibril çaplarının yangı evresi gerçekleşen gruba göre daha 

büyük olduğunu göstermişlerdir. 

Yara iyileşme sürecinde kollagen lif sentezi sırasında iyileşmenin ilk 

aşamalarında oluşan lifler tip III kollagen bakımından zenginken ilerleyen evrelerde 

liflerin olgunlaşması ile tip III kollagen yerini tip I kollagene bırakır. Rapor edilen bir 

çalışmada yaralanma sonrası sentezlenen tip I ve tip III kollagenin oranları 

belirlenmiştir. Bulgular tip III kollagen sentezinin yaralanmayı takiben ilk 10 saatte 

başladığı 24. saatten sonra üretimin normal derideki düzeye indiğini belirtmiştir (19). 

Çalışmamızda tip III kollagen belirteci olarak gümüşleme boyası kullanıldı. Diyabetli 

ve kontrol grubunda yara iyileşmesinin 3. gününden itibaren fark gözlendi. Kontrol 

grubuna ait 3 günlük yarada gümüşleme ile tip III kollagenden zengin retikular lifler 

oldukça belirginken aynı güne ait deneysel diyabet grubunda retikular lifler oldukça 
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ince ve azdı ( Şekil 4-1c ve 4-3b). Yara iyileşme sürecinde incelenen diğer günlerde de 

tip III kollagenin yerini tip I kollagen üretimine bırakmada deneysel diyabet grubunda 

kontrole göre gecikme olduğu görüldü. Yara iyileşmesinin 21. gününde ışık 

mikroskobik bulgularda deneysel diyabetli ve kontrol grupları arasında önemli bir fark 

gözlenemedi. Fakat Van gieson ve gümüşleme ile yapılan boyalarda elde edilen 

bulgular bize 21. günde kollagen birikiminin kontrole benzer olduğu fakat olgunluk 

açısından kontrol grubunun gerisinde olduğu şeklinde fikir verdi.  

Diyabetli organizmada kollagen liflerin üretimindeki eksiklik, fibroblast 

hücrelerinde apoptosisin artması (5,58), bu hücrelerin çoğalma kapasitelerinin azalması 

yada fibroblast hücrelerinin kollagen sentez kapasitelerinin yetersiz olması gibi bir çok 

faktöre bağlanabilir. Darby ve ark.’nın (5) genetik açıdan diyabetli sıçanlar üzerinde 

yaptıkları yara iyileşmesi çalışmasında BrdU ile işaretlenmiş fibroblast hücrelerinin az 

olduğu rapor edilmiştir.Ayrıca TUNEL metodu kullanılarak hücrelerde apoptosisin 

arttığı ve bu bulgulara bağlı olarak prokollagen I mRNA üretiminin azaldığı rapor 

edilmiştir. Lıu ve ark. (58) yaptıkları çalışmada TUNEL metodu ile belirlediği 

apoptosisin diyabetli farelerde kontrol farelerden 2.5 kat yüksek olduğunu ve 

apoptosiste önemli rol oynayan kaspaz-3 ile immünhistokimyasal olarak işaretlenmiş 

hücrelerin kontrol grubuna göre diyabetlilerde 2.6 kat yüksek olduğunu belirtmiştir. 

Yapılan bir başka çalışmada in vitro ortamda kültüre edilen diyabetik yara 

fibroblastlarının DNA ölçümleri yapılarak çoğalma kapasitelerinin kontrol grubuna göre 

oldukça düşük olduğu rapor edilmiştir (11). Bizim çalışmamızda hematoksilen-eozin ile 

boyanmış kontrol grubuna ait 3 ve 7 günlük yara alanlarında fibroblast hücreleri bol 

miktarda gözleniyorken deneysel diyabetli grubun aynı günlerine ait yara iyileşmesi 

modellerinde fibroblast hücrelerinin kontrol  grubuna göre oldukça az olduğunu gördük 

Bu bulgu deneysel diyabetli yara iyileşmesinde hücrelerin çoğalma kapasitelerinin 

yetersiz olduğunun göstergesidir.  

Yapılan elektron mikroskobik bazı çalışmalar diyabetli yara iyileşmesinde 

etkinlik gösteren fibroblast hücrelerinin ince yapı özellikleri bakımından (protein 

sentezinde etkinlik gösteren organel içeriği) yetersiz olduklarını göstermektedir. Rapor 

edilen bir çalışmada izole edilen diyabetik ülser fibroblastlarının organel içeriği 

açısından anormal özelliklere sahip olduğu belirtilmiştir (9). Elektron mikroskobunda 

fibroblast hücrelerinin ince yapısını incelediğimizde elde ettiğimiz bulgular bu çalışma 
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ile uyumludur. Kontrol grubundaki hücrelerin sitoplazmasında iyi gelişmiş granüllü 

endoplazma retikulumu, Golgi aygıtı ve bolca mitokondri gördük. Sitoplazma çekirdek 

arasındaki ilişkinin göstergesi olan nuklear porların açık oluşu bu hücrelerde organeller 

arasındaki etkinliğin aktif olduğunu açıklıyordu. Bu veriler hücrelerin protein üretimi 

açısından etkin hücreler olduğunu göstermekteydi. Buna zıt olarak deneysel diyabetli 

gruba ait fibroblastların sitoplazmaları oldukça az ve organel bakımından fakir olması 

hücrelerin protein sentezi açısından etkin olmadıklarını gösteriyordu. Bu bulgular ile 

deneysel diyabetli grupta kollagen lif birikimindeki yetersizlik fibroblast hücrelerinin 

protein sentezi için gerekli olan sitoplazmik organel içeriğinin az olmasına bağlanabilir.  

Diyabetli sıçanlarda derideki yara iyileşmesinde kollagen sentezinin az olması, 

fibroblast hücrelerinin az sayıda olmaları ve bu hücrelerin kollagen sentez 

kapasitelerinin yetersiz olması yara iyileşme ortamındaki büyüme faktörü üretimi ve 

salınımındaki eksikliğe bağlanabilir. Diyabetli organizmada yara iyileşmesinde büyüme 

faktörleri ve sitokinlerin sentezi ve bu faktörlerin dışardan ortama verilerek iyileşme 

üzerinde ne gibi etkiler gösterdiklerini incelemiş bir çok çalışma vardır. Rapor edilen 

çalışmalarda diyabetli yara iyileşmesinde işlev gören makrofajların ürettikleri sitokin 

miktarı incelenmiş ve kontrol grubuna göre sitokin miktarının az olduğu görülmüştür 

(28,59). Hennessey ve ark. (44) STZ uygulaması ile oluşturulmuş modelinde epidermal 

büyüme faktörünün (epidermal growth factor-EGF) kollagen içeriği ve tip I ve tip III 

kollagen üzerine etkisine bakmıştır. Kollagen içeriğinin EGF uygulanmamış deneysel 

diyabetli hayvanlara göre arttığı ve EGF uygulaması ile tip III kollagenin toplam 

kollagene oranının azaldığını göstermişlerdir. Grotendorst ve ark. ise trombosit kökenli 

büyüme faktörünün (plateled-derived growth factor-PDGF) normal iyileşme ve 

diyabetlilerdeki bozulan iyileşme üzerine uyarıcı etkisine bakmışlar, diyabetli sıçanlarda 

PDGF uygulaması ile hücre göçü, DNA sentezi ve kollagen birikiminin attığını rapor 

etmişlerdir (10). Bir başka çalışmada, epidermal büyüme faktörünün, insülin benzeri 

büyüme faktörünün (insulin like growth factor- IGF-1), basic-fibroblast büyüme 

faktörünün (basic-fibroblast growth factor-bFGF), trombosit kökenli büyüme 

faktörünün (plateled-derived growth factor-PDGF-AB) tek tek ve çeşitli 

kombinasyonlar halinde diyabetli fibroblastlar üzerindeki mitoz uyarıcı etkilerine 

bakılmış. Bu büyüme faktörlerinin fibroblast hücrelerinin çoğalma kapasitelerini 

arttırıcı etki gösterdiği sonucuna varılmıştır (60). Bizim sonuçlarımıza göre de diyabetli 

gruba ait ışık ve elektron mikroskobik bulgularda gözlenen  yetersiz kollagen üretimi ve 
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fibroblast birikiminin yara alanındaki büyüme faktörü miktarının azlığı yukarıdaki 

sonuçları doğurabilir. Deneysel diyabetli gruba ait makrofaj ve fibroblastların ince 

yapısı incelendiğinde bu hücrelerin sitoplazmalarında kontrol grubundan farklı olarak 

lamellar yapı birikimi gözlenmiştir. Ayrıca fibroblastlarda protein sentezi yapan 

hücrelerin tipik özelliği olan iyi gelişmiş granüllü endoplazma retikulumu 

sisternalarının yetersiz olduğu görülmüştür. Sonuçta makrofajlar başta olmak üzere bir 

çok hücre tarafından sentezlenen ve salgılanan büyüme faktörlerinin diyabetli 

organizmada az oluşu bu hücrelerin anormal ince yapı özelliklerinden kaynaklanabilir. 

Deneysel diyabetli grupta yara iyileşme süreci incelenirken, bu süreçte geçerli bir çok 

etkenin göz önüne alınması gerekmektedir. 

Diyabetli organizmada yara iyileşmesinin gecikmesi yeni kan damarı 

oluşumunun (angiogenez) yetersiz olmasına bağlı olabilir. Bu konu ile ilgili yapılan 

çalışmalarda diyabetin en önemli özelliği olan yüksek kan şeker düzeyinin 

(hiperglisemi) damar oluşumu (vaskularizasyon) üzerine olumsuz etkileri olduğu ortaya 

konulmuştur (61). Çalışmamızda kontrol grubu olarak incelediğimiz yara iyileşmesi 

sürecinde ışık ve elektron mikroskobik görüntülerde yara alanında bol miktarda yeni 

damar oluşumları gözlendi. İncelenen damar oluşumlarındaki endotel hücreleri, şişkin 

ve lümene doğru çıkıntı yapmıştı (Şekil 4.6e). Bu bulgu hücrelerin aktif 

(hiperfonksiyonda) oldukları şeklinde varsayıldı. Oysa deneysel diyabetli gruba ait yeni 

damar oluşumları kontrol grubuna göre azdı ve endotel hücreleri yassıydı (Şekil 4-8h). 

  Yara iyileşmesinde önemli olan bir diğer olay epidermiste epitelin yenilenmesi 

ve tamiriyle (epitelizasyon) ilgilidir. Epitel hücrelerinin sitoplazmik içerikleri, 

aralarındaki bağlantı komplekslerinin oluşumu ve bazal lamina oluşumu, epitel 

yenilenme sürecinin önemli aşamalarıdır. Collawn ve ark. (62) yaptıkları çalışmada 

epitelizasyon süreci nemli ve kuru bırakılmış yaralarda karşılaştırmalı olarak incelenmiş 

ve nemli yaralar iyileşme özelliği gösterirken kuru yaralarda özellikle dermal-epidermal 

bağlantının 3. günde tamamiyle iyileşmediği çeşitli parametrelere bakılarak rapor 

edilmiştir. Çalışmamızın deneysel diyabet grubuna ait yara iyileşmesinin 3. gününde 

epitelin stratum granulozum katında konumlanmış hücrelerde görülen vakuol oluşumu 

kontrol grubuna ait yara alanında görülmemektedir. Ayrıca aynı günün kontrol 

grubunda bazal lamina net bir şekilde oluşmuş, yarı-dezmozomal bağlantılar sıklıkla 

görülmüştür (Şekil 4-2c). Bazal lamina üzerinde konumlanmış olan hücreler arasındaki 
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bağlantılar gelişmişti. Oysa aynı günün deneysel diyabet grubunda bazal laminanın 

hemen üzerinde konumlanmış olan germinativum katındaki hücrelerin teması zayıftı. 

Oluşan yarı-dezmozomlar az ve küçüktü (Şekil 4-4b) . İyileşmenin 7. gününde de 

diyabetli gruptaki bazal epitel hücreleri arasındaki bağlantılar kontrol grubuna göre hala 

gevşeklik gösteriyordu ve yarı-dezmozomal bağlantılar kontrol grubuna göre pek 

belirgin değildi (Şekil 4-6c ve 4-8e). Bu gözlemler 3 ve 7 günlük yara iyileşmesi 

modelinde deneydel diyabetli grupta kontrol grubuna göre henüz epitel iyileşmesinin 

tam olarak tamamlanmadığının bir başka göstergesidir. 

Matriks metalloproteinazlar  yara .iyileşmesinde kollagen yıkımından sorumlu 

proteazlardır.Yapılan bir çok çalışmada diyabetli organizmada bu enzimlerin 

etkinliğinin arttığına ilişkin veriler elde edilmiştir. Lerman ve ark. (2)’nın çalışmasında 

diyabet ve normal yara iyileşmesinde MMP-9 üretimi araştırılmış ve diyabetli gruptaki 

üretimin 2 kat fazla olduğu gösterilmiştir. Başka bir çalışmada diyabetli hastalardaki 

akut ve kronik yaralardaki MMP veTIMP’lerin miktarı arasındaki farka bakılmış, akut 

yara ile karşılaştırıldığında diyabetik ayak ülserlerindeki MMP-1, MMP-8 ve MMP-

9’un yüksek düzeyde olduğu, MMP-2 nin baskılayıcısı olan TIMP-2’nin ise düşük 

düzeyde olduğunu görülmüştür (13). Varani ve ark STZ aracılığı ile deneysel diyabet 

oluşturulmuş sıçanlardan alınan deride, MMP-9 ve MMP-13 üretim seviyesini kontrol 

deri ile karşılaştırmışlar. Diyabetli deride bu proteazların üretiminin oldukça fazla 

olduğu rapor edilmiştir (14). Rapor edilen bir başka çalışmada MMP-13’ün yalnızca 

kronik ülserin derinliklerindeki fibroblastlar tarafından üretildiği ama akut yaralarda 

üretimin görülmediğini sonucuna varılmıştır (47). Wu ve ark. (63) lazer ve bistüri ile 

oluşturulan kesi yaralarında MMP-13 üretimi karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak lazer ile 

oluşturulan yaradaki (uzun süre devam eden yangı evresinde etkinlik gösteren 

makrofajlarca uyarılan fibroblastlarca) MMP-13 üretiminin diğer gruba göre daha 

yüksek olduğu rapor edilmiştir. Çalışmamızda deneysel diyabetli gruba ait yara 

iyileşmesinin incelenen tüm günlerinde fibroblastlarda görülen MMP-13 immün 

işaretlenmesinin kontrol grubuna göre yüksek olduğu görülmüştür. Deneysel diyabetli 

grupta bu proteazın fazla miktarda üretilmesinin kollagen birikimi üzerine baskılayıcı 

etkisi olduğu söylenebilir. Aşırı MMP-13 üretimi sentezlenen yeni kollagenin fazla 

miktarda yıkımına sebep olduğu için diyabetli yara iyileşmesinde kollagen birikimi 

kontrol grubununa göre yetersiz kalıyor olabilir. 
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