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Özet
Bu çalışmada koyun fötusunun deri özellikleri gelişime bağlı olarak incelendi. Fötuslar CRL (Crown-Rump-Lenght) tekniğine göre
ölçümleri yapılarak 7 yaş grubuna ayrıldı. Yaşları 50-150. günler arasında bulunan toplam 70 adet fötus kullanıldı. Sırt bölgelerinden
alınan deri örnekleri %10'luk tamponlu formaldehitte tespit edildikten sonra parafin bloklar hazırlandı. Kesitler üçlü boyama, PASHaemalaun, gümüşleme-orcein-anilin ve acid fuchsin-anilin blue-orange-G ile boyandı. İncelemelerimizde epidermis’in 1. grupta 2-3
sıralı hücrelerden oluştuğu, katmanların 3. gruba kadar dereceli olarak arttığı ve 7-8 sıralı konuma geldiği görüldü. Dördüncü gruptan
itibaren hücre katlarının sayısının azaldığı, 6 ve 7. gruplarda 3-4 sıralı olduğu belirlendi. Epidermisin kalınlığı ilk grupta 17.74 µ, dördüncü
grupta 40.72 µ ve son grupta 23.28 µ bulundu (P<0.005). Dermiste ilk gruptan itibaren kollagen ve retikulum ipliklerinin bulunduğu ve
yaşa bağlı olarak yoğunluğunun arttığı belirlendi. Elastik iplikler son grupta belirgindi. Dermisin kalınlığı ilk grupta 143.55 µ, son grupta
1770.00 µ bulundu. Dermis içerisinde ilk kıl folliküllerinin 56. günde, sekunder kıl folliküllerin 82. günde geliştiği ve kıl folliküllerinin
kenarında ilk yağ bezleri şekillenmeye başladığı belirlendi. 94. günden itibaren primer kıl folliküllerinin yakınında ter bezi kanallarının
geliştiği görüldü, 104. günden sonra tipik ter bezlerinin şekillendiği ve sayıca arttığı görüldü. Musculus arrector pili ilk kez 86. günde 1-2
düz kas hücresi olarak tespit görüldü. Yüzellinci günde derinin gelişimini tamamladığı belirlendi.

Anahtar sözcükler: Fötal gelişim, Koyun, Deri

Examination of Structural Features of Skin in Sheep Breeds Fetuses
with Histological Methods
Summary
In this study, skin’s features were investigated in sheep during fetal period. Seventy sheep fetuses were divided in to seven fetal age
groups with Crown-rump-length method. The skin samples which were taken from back region of fetuses were examined with
histomorphogical methods. The samples were fixed in 10% buffered formaline. The tissue sections that were taken from parafin tissue
blocks were stained with trichrome, silver-orcein-anilin blue, PAS-Haemalaun, acid fuchsin-anilin blue-orange G stain. It was observed that
epidermis has 2-3 cell layers in first group and 3rd group. The layers were increased to 7 th and 8 th in 3rd group, then it were started to
decrease and ended up with 3-4 layers. The thickness of epidermis were measured as 17.74 µ, 40.72 µ and 23.28 µ in the first, third and
last groups respectivly (P<0.005 ). In the dermis, although reticular and collagen fibers were exist even in the first group elastic fibers were
seen clearly in the last group. The average initial thickness of dermis was 143.55 µ in the first group. It was 1770.00 µ in the last group. First
hair follicule, secunder hair follicule, fat gland, sweat gland, Musculus arractor pilli and keratinisation of epidermis were seen at 56th, 82nd,
82nd, 94th, 86th, 94th days respectively.
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Ergin hayvanda deri, epidermis ve dermisten
(corium) oluşur 1,2. Epidermis, çok katlı yassı epitel
özelliğindedir. Keratinosit, melanosit, Langerhans ve
Merkel hücresi olmak üzere 4 farklı hücre tipi taşır 3,4.
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Fötal dönemde epidermis ektodermden gelişir. Tek
katlı izoprizmatik hücreler çoğalarak yüzey katmanını
(periderm) şekillendirir. Alt katmandaki hücreler (epiblast) ise mitoz bölünmelerle ara katmanı (stratum
intermedium) şekillendirir 5.
Dermis mezoderm'in dermatom kısmından köken
alır. Gelişim sırasında mezenşimal hücreler kollagen
iplikler, elastik iplikler ve bağdoku hücrelerine dönüşürler 5,6.
Prenatal dönemde kıl follikülleri ve deri bezleri epidermisten köken alarak gelişir 1-3. Kıl follikülleri epidermis'in bazal hücrelerinin dermis'e doğru üremesi ile
oluşmaya başlarlar (kıl konileri). Bunların dermis içerisindeki serbest uçları genişleyerek kıl soğanını meydana getirirler 2. Fötal gelişimlerine göre kıl folliküllerinin
primer ve sekunder olmak üzere iki farklı tipi vardır 7-9.
Bu araştırmada kıvırcık koyunlarda fötal dönemde
derinin tüm yapısal unsurlarının gelişimi histolojik ve
histometrik yöntemlerle incelenerek elde edilen
bulgularla temel bilimlere katkı oluşturulması ve
gelecek araştırmalara ışık tutulması amaçlanmıştır

MATERYAL ve METOT
Mezbaha kesiminden elde edilen fötusların CRL
(Crown-Rump- Lenght) tekniğine göre ölçümleri yapılarak yaşları belirlendi 10. Yaşları 50 -150. günler arasında bulunan toplam 70 adet fötus kullanıldı. Fötuslar her grupta 10 hayvan olmak üzere 7 yaş grubuna
ayrıldı (Tablo 1). Her fötustan histolojik incelemeler
için 1.0x0.5 cm boyutlarında sırt bölgelerinden alınan
deri örnekleri %10'luk tamponlu formaldehit içerisinde tespite alındı 11. Deri örneklerinden rutin histolojik preparat hazırlama yöntemi ile deri yüzeyine dik
ve paralel kesit alabilecek şekilde parafin bloklar
hazırlandı 12. Her bloktan 5-6 µ kalınlığında 50’şer kesit
alındı. Kesitlere Crosmann’ın modifikasyonu ile üçlü
boyama 12, Mayer’in PAS-Haemalaun 13, gümüşlemeorcein-anilin 14, keratin ve prekeratin varlığının gösterilmesi için Ayoub Shklar’ın acid fuchsin ve anilin blueorange-G 12, plazma hücreleri için methyl greenpyronin-Y 13 boyama metotları uygulandı. Mikroskobik incelemeler Nikon Microphot FX araştırma mikroskobunda gerçekleştirilerek mikrofotoğrafları hazırlandı.
Histometrik değerlendirmelerde; yüzeye dik alınan
kesitlerde, epidermis, dermis, str. papillare, str. retikulare ve kıl folliküllerinin invaginasyon uzunluğu belirlendi. Ölçümler her grupta on ayrı preparat ve her
preparatta beş ayrı bölgede yapıldı. Ölçümler için Carl

Zeiss ölçüm oküleri kullanıldı. Elde edilen ölçüm değerleri mikrometrik lam aracılığı ile saptanan katsayı
üzerinden gerçek sayısal değerlerine çevrildi.
Tablo 1. Fötusların yaş grupları
Table 1. Ages groups of fetuses
Gruplar

Fötusun uzunluğu
CRL(cm)

Fötusun yaşı

1. grup

10<15

50-65

10

2. grup

15<20

65-75

10

3. grup

20<25

75-85

10

4. grup

25<30

85-100

10

5. grup

30<35

100-110

10

6. grup

35<40

110-120

10

7. grup

40≤45

120-145

10

(gün)

N

Gruplar arası farkın önem kontrolü tek yönlü varyans analizi (Anova) ile yapıldı. Bu farkın önem derecesini belirlemek için DUNCAN testi uygulandı. İstatistiksel analizlerde SPSS 11.5 programı kullanıldı 15.

BULGULAR
Histolojik Değerlendirmeler
Epidermis: Epidermis’in 1. grupta 2-3 sıralı hücrelerden oluştuğu, hücre katmanının ilerleyen günlerde
dereceli olarak arttığı ve 3. grupta 7-8 sıralı konuma
geldiği görüldü. 4. gruptan itibaren hücre katlarının
sayısı azalma gösterdi ve 6 ve 7. gruplarda 3-4 sıralı
olarak izlendi (Şekil 1A). Epiblast 93. güne kadar kübik şekilli, iyi boyanmış merkezi yerleşimli yuvarlak çekirdeğe ve belirgin bir sitoplazmaya sahip hücrelerden
oluşmuştu. Doksanüçüncü günden sonra periderm’in
yassılaştığı görüldü. Ara katmanı oluşturan poligonal
şekilli hücrelerin, epiblasttaki hücrelere göre daha
soluk boya alan bir çekirdek ve sitoplazmaya sahip
oldukları izlendi (Şekil 1B).
Epidermiste, periderm hücreleri, hücreler arası
madde ve bazal membran 1 ve 2. grupta yoğun PAS (+)
reaksiyon gösterdi. Boyanma yoğunluğu 3. gruptan
sonra azaldı. Epidermiste prekeratin ve keratin, 5.
gruptan itibaren str. spinozum hücrelerinde ve str.
korneum'da tespit edildi. Aynı dönemde str. bazale’de
Merkel hücrelerinin varlığı gösterildi.
Ellialtıncı günde epiblast'ın 3-4 adet hücre topluluğu halinde dermis'e doğru bir tomurcuklanma gösterdiği izlendi (Şekil 1A). Kıllar deri yüzeyinde ilk kez
97. günden itibaren görüldü.
Dermis: İlk grupta mezenşimal bağdoku özelliğini
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taşıyan dermiste kollagen ipliklerin çok ince ve seyrek
olduğu görüldü. Retikulum ipliklerinin epidermisin
altında yerleştiği ve kıl follikülerinin gelişimiyle birlikte
bunların çevresini sardığı tespit edildi. Dermiste bol miktarda fibroblast ve plazma hücrelerinin bulunduğu
görüldü. Dermis'te bulunan damarların ince bir endotel katmanı taşıyan kılcal damarlar olduğu görüldü
(Şekil 1A).
İkinci grupta kıl folliküllerinin gelişimine bağlı olarak str. papillare ve str. retikulare ayırımı yapılabildi.
Bu dönemden sonra kollagen ipliklerin kalınlıklarının
giderek arttığı izlendi. Dermis'te yer alan kılcal damarların yoğunluğunda artış olduğu belirlendi (Şekil 1C).
Üçüncü grupta kıl folliküllerinin yoğunluğunda ve
gelişiminde belirgin değişiklikler görüldü (Şekil 1D).
Primer kıl folliküllerinin uç kısımlarında bir şişkinlik tarzında bulbus pililerin şekillenmeye başlandığı gözlendi. Bu dönemde kıl folliküllerinin sadece bir yanında
yerleşmiş 1-2 hücreden oluşan yağ bezleri görüldü
(Şekil 1D). Yağ hücreleri değişik büyüklükte yuvarlak
hücrelerdi ve merkeze yakın yerleşimli bir çekirdeğe
sahipti. Bu dönemin son günlerinde yağ hücrelerinin

Şekil1. A. 1. grup 62. Gün (Gümüşlemeorcein-anilin), B. 2. grup 70. Gün (Gümüşleme-orcein-anilin ), C. 2. grup 70. gün (PAS),
D. 3. grup 84. Gün (Triple), E. 6. Grup 116.
Gün (Triple), F. 7. grup 125. Gün (Gümüşleme-orcein- anilin)
Fig 1. A. 1. group 62th day(Silver-orceinanilin), B. 2. group 70th day (Silver-orceinanilin), C. 2. Gruop 70th day (PAS), D. 3.
Group 84. day (Triple), E. 6. Group 116th day
Ttriple), F. 7. group 125th day (Silver-orceinanilin)

sayısının arttığı ve kıl follikülünün her iki yanında yerleşen 5-6 hücreli gruplar oluşturdukları gözlendi. Dermis hipodermis geçiş bölgesinde bulunan damarlarda
arter ve vena yapısı ayırt edilebildi. Bu dönemde dermis
hipodermis geçiş bölgesinde sinir sonlanmalarının
bulunduğu gözlendi.
Dördüncü grupta primer kıl follikülleriyle beraber
sekunder kıl folliküllerinin de gelişimini tamamladıkları izlendi. Her iki tip follikülün de bu dönemde str.
retikulare sınırına kadar uzandığı izlendi. Primer folliküllerde papilla pili tespit edildi. Folliküllerin enine kesitlerinde kılların varlığı görüldü. M. arrektor pili başlangıçta 1-2 düz kas hücresinden oluşurken ilerleyen
günlerde 5-6 hücreli yapıda izlendi.
Beşinci grupta, primer ve sekunder kıl folliküllerinin yoğunluğunda artış olduğu gözlendi. Özellikle
primer folliküllerin çoğunda bulbus pililerin belirgin
bir şekilde oldukları, papilla pili içine uzanan mezenşimal girintilerin tam olarak şekillendiği izlendi. Bu
dönemde yağ bezlerinin yoğunluğunda gözle görülür
bir artış görüldü. Bazı hücrelerin çekirdeklerini kaybettikleri ve salgılama fonksiyonunun başlamış olduğu
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belirlendi. Ter bezlerinin 104. günden itibaren düzgün
yuvarlak şekilli bir lumene sahip oldukları ve duvar
yapısını tek katlı kübik epitellerin oluşturdukları belirlendi.
Altıncı grupta, kollagen ipliklerin yoğunluğunda
artış izlendi. Ter bezlerinin lumenlerinin düzensiz
olduğu ve bezlerin çevresinde miyoepitel hücrelerinin
bulunduğu görüldü (Şekil 1E).
Yedinci grupta, kılların oluşumunu tamamladığı ve
kutikula yapısının belirgin ayırt edildiği görüldü (Şekil
1F). Kıl folliküllerinin çevresinde retikulum iplikleri içeren bağ doku kılıfının varlığı izlendi (Şekil 1F). Elastik
ipliklerin özellikle kıl folliküllerinin arasında çok ince
iplikçikler tarzında yerleştiği belirlendi.
Histometrik Değerlendirmeler
Gruplara göre epidermis, dermis, dermis alt katmanları ve toplam kalınlıkları (μ) Tablo 2’de gösterilmiştir.

yassı hücrelerden oluştuğunu, 90-100. günlerden itibaren ise çok katlı yassı epitel özelliğinde olduğunu
bildirmişlerdir.
Epidermisin gelişiminde araştırmacıların bulgularına benzer biçimde hücre katlarının 80-100. güne
kadar artış gösterdiği bu dönemden itibaren azaldığı
belirlenmiştir.
Marai ve ark.23 5-10 cm'lik Mısır koyun fötusunda
epidermis'i kübik hücrelerin oluşturduğunu ve bazal
hücrelerin daha iyi boyanmış hücre çekirdeği ve sitoplazmasına sahip olduğunu bildirmişlerdir. Lyne ve
Hollis 18, Merinos ırkı fötuslarda epidermis'in hücre
katmanlarının arasında bol miktarda glikojen bulunduğunu bildirmiştir. Çalışmamızda 50-65. günlerde
epidermis’in bazal hücrelerinin daha koyu boyandıkları izlendi. Orta tabakadaki hücrelerin ise 94. günden
sonra sitoplazmalarının önceki dönemlere göre koyu
asidofil boyandığı ve kerotohiyalin granülleri taşıdığı

Tablo 2. Epidermis, dermis, str. papillare, str. reticulare ve toplam kalınlıkları (μ)
Table 2. Thickness of epidermis, dermis, str. papillare, str. reticulare and total skin (μ)
Gruplar

n

Epidermis
x±Sx

Dermis
x±Sx

Str. papillare
x±Sx

Str. reticulare
x±Sx

Toplam kalınlık
x±Sx

1. Grup

10

17.74±0.68 e

2. Grup

10

39.00±1.63

ab

143.55±7.73 e

-

-

161.38±5. 85 e

270.00±15.88

d

3. Grup

10

40.72±1.82

a

140.03±8.07

369.02±14.12

d

4. Grup

10

36.24±1.55

b

364.50±14.67

d

5. Grup

10

29.00±1.50 c

6. Grup

10

7. Grup

10

139.99±8.20

c

209.94±12.85

d

164.72±3.71

c

410.42±15.58 d

237.48±11.42

d

156.09±6.11

c

397.50±5.08 d

d

315.00±14.27 d

757.49±50.79 c

537.83±37.88 c

244.03±15.87 b

786.54±51.65 c

25.46±1.91

cd

1115±43.23

b

855.50±36.57

260.03±18.99

b

1141±45.60 b

23.28 ±0.53

d

1770±81.05

a

1358±80.32

409.76±28.71

a

1793±89.37 a

a

c

Her bir alt grupta farklı harf taşıyan gruplar arasındaki fark P<0.05 düzeyinde önemlidir
İstatistiksel harflendirme sütun için geçerlidir

TARTIŞMA ve SONUÇ
Araştırmalar 16-21 koyun fötuslarında epidermisin
gelişiminin çeşitli ırklarda benzer olduğunu göstermektedir. Wynn ve ark.17 ile Lyne ve Hollis 18, Merinos
ırkı koyun fötuslarında epidermis’in 30-55. günlerde
üstte yassı periderm hücreleri ve altında 1-2 sıralı
kübik hücrelerden oluştuğunu, 92-107. günlerde 6-8
hücre katmanından oluştuğunu, 115-120. günlerde
ise hücre katlarının azaldığını, periderm’in kaybolduğunu ve keratinleşmenin başladığını bildirmişlerdir.
Du Cros ve ark.20,21, Border Leichter koyun fötusunda
epidermis gelişiminin benzer özellikte olduğunu göstermişlerdir. Ahmed ve ark.19 Mısır koyun fötuslarında,
Uğurlu ve Armutak 22 yerli koyun fötuslarında epidermisin ilk günler tek katlı kübik, 78. günde 4-6 sıralı

izlendi. PAS boyamada epidermisin hücre katmanları
aralığı, periderm hücreleri ve bazal membranın üçüncü dönemin sonuna kadar yoğun reaksiyon verdiği gözlendi. Bunu izleyen dönemlerde önceki bildirimlere
16,18
uygun olarak bu reaksiyonun zayıfladığı gözlendi.
Epidermis’in yüzeyinde 100-110. günden itibaren
keratin varlığı belirlendi. Bu dönemde epidermis’in
str. bazale’sinde Merkel hücrelerinin varlığı gösterilebildi. Bu sonuçlar fötal gelişim süresince hücrelerdeki
kimyasal değişimin boyanma özelliklerini etkilediğini
göstermektedir.
Marai ve ark.23, Mısır koyun fötuslarında epidermis’in kalınlıklarını 10-20 cm dönemde 35.5±1.3 μ,
20-30 cm dönemde 37.8±1.4 μ, 30-40 cm dönemde
50.3±1.3 μ ve 40-55 cm dönemde 62.5±1.2 μ olarak
bildirmişlerdir. Araştırmamızda da araştırmacıların
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bulgularını destekler biçimde epidermis'in kalınlığının
ilk grupta 17.74±0.6817 μ, 3. grupta 40.72±1.82 μ, 4.
grupta 36.24±1.55 μ ve son grupta 23.28±0.53 μ olarak değiştiği saptanmıştır.
Araştırmamızda, ilk grupta dermis’te kollagen ipliklerin ince ve seyrek olduğunu daha sonraki dönemlerde kalınlaşıp demetler oluşturmaya başladığını izledik.
Retikulum ipliklerinin başlangıçtan itibaren bazal
membranda mevcut olduğunu ve ilerleyen dönemlerde kıl follikülleri, yağ bezleri ve ter bezlerinin gelişimine paralel olarak bu yapıların çevresinde görüldüğünü tespit ettik. Elastik ipliklerin ise gebeliğin son
döneminde belirgin olarak izlendiğini ve özellikle kıl
folliküllleri arasında yerleşmiş olduklarını belirledik.
Marai ve ark.23 koyunlarda str. papillare ve str. retikulare ayırımının 10-20 cm’lik dönemde yapılmaya başlandığını bildirmişlerdir. Çalışmamızda da araştırmacıların
sonuçlarına uygun olarak str. papillare ve str. retikulare arasındaki ayırım 15-20 cm’lik dönemde yapıldı.
Kıl folliküllerinin gelişimini, Wyn ve ark.17, 55. günde başladığını ve 92. günde follikül yoğunluğunun arttığını, Ahmed ve ark.19, 78. günde gelişmeye başladığını ve 104. günde subkutise kadar ulaştığını bildirmişlerdir. Marai ve ark.23, Mısır koyun fötuslarında 10-20
cm’lik dönemde kıl folliküllerinin gelişmeye başladığını, 30-40 cm dönemde sekunder kıl folliküllerinin
geliştiğini, Lyne ve Hollis 18, Merinos koyunlarında ilk
primer follikülün 57. günde, sekunder kıl folliküllerinin
ise 95-107. günden sonra geliştiğini, Du Cros ve
ark.20,21, Border Leicester koyun ırklarında ilk kıl folliküllerinin 55-60. günlerde, sekunder kıl folliküllerinin ise
80-90 günlerde gelişmeye başladığını bildirmişlerdir.
Uğurlu ve Armutak 22, ise yerli koyunlarda ilk kıl tomurcuklanmasının 80. günde görüldüğünü belirtmiştir.
Araştırmamızda follikül gelişiminin 56. günde epidermiste tomurcuklanma ile başladığı, 82. günden itibaren bulbus pilinin şekillendiğini ve sekunder folliküllerin gelişmeye başladığını belirledik. Bulgularımız ile
araştırmacıların sonuçları arasında benzerlik ve farklılıklar bulunmaktadır. Bulgular arasındaki farklar kıl
follikülü gelişiminin ırk özelliğine bağlı olarak değiştiğini düşündürmektedir.
Koyun fötuslarında yağ ve ter bezlerinin oluşumunu Wynn ve ark.17 92. günde bildirmektedir. Ahmed
ve ark.19, ise yağ bezlerinin 78. günde, ter bezlerinin
ise 104. günden itibaren şekillendiğini belirtmiştir.
Çalışmamızın sonuçları önceki araştırmalarla karşılaştırıldığında önemli bir fark bulunmadığı görülmektedir.
Horne ve ark.24, Merinos x Border Leicester melez-

lerinde 75. günde damarların sadece endotel katmanından oluştuğunu, 90. günde kan damarlarının arttığını, tipik arter ve vena yapısına sahip olduğunu bildirmişlerdir. Çalışmamızda önceki bildirimlere benzer
şekilde 50-65. günlerde dermis’teki damarların kılcal
damar yapısında olduğu, 75-85. günlerde dermis’teki
damarların ince bir mediya katmanı taşıdığı ve dermishipodermis sınırında bulunan damarlarda arter ve vena
ayırımının yapılabildiğini belirledik.
Türkiyede yetiştirilen koyun derilerinde yapılan çalışmalarda epidermis'in kalınlığının 15-27 μ arasında olduğu bildirilmiştir 25-28. Dermis'in sırt bölgesindeki kalınlığının 2250-2760 μ arasında olduğu belirtilmiştir 26,27.
Dermis’in str. papillare-str. retikulare kalınlıkları ise
sırasıyla, İvesi koyunlarında 26, 1790-880 μ, Akkaraman
koyunlarında 27, 1960-820 μ, Karacabey merinoslarında 28, 1495.83-2358.83 μ olarak bildirilmiştir.
Araştırmamızda fötal dönemin sonunda deri katmanlarının kalınlığının (Tablo-2) ergin dönemdeki bildirilen değerlere benzer olduğu belirlenmiştir.
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