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TAVUK (GALLUS DOMESTICUS) VE BILDIRCIN (COTURNIX COTURNIX
JAPONICA) DERİst ÜZERİNDE MORFOLOJİK ARAŞTIRMALAR'"

Nevin Kurtdede**

Morphologieal studies on the skin of ehieken (Gallus domestieus) and qu_iI
(Coturniıı: eoturnix japoniea)

Sununary: This study was carried out on the light and electron mic-
roscopic structure of the integumental lqyers hz the feathery areas of chicken
and quail skin from incubation time to adult Jıood. The structure and develop-
ment of the Jeatherless areas (beak, c01l2b,wattle, toe ex), featlzer and uropigial
gland have not been iııvestigated. In this mentioned periods tlZefindings on the
developmental and moıplzological j~aturi}S of chicken skin are similar to those
found in previous investiollS. However in quail, because of the shorter incubation
period, the skin development is quick and in contrast to ehieken, no peridermal
granules in peridermal cells were detected. It is ohsmıed that tlZe avult quail
skin had similar morplzological features as in adult chickeız skin.

Özet: Bu çaltşmada, tauuk ve bıldırcm derisinin tüylü biJ'lgelerindeki
deri katmanlarınm, kuluçka diineminden erişkin döneme kadarki lŞık ve elektroıı-
mikroskopik yapısı üzerinde duruldu. Tiiylnin yapı ve gelişimi, tüysüz deri
kısımları (gaga, ibik, sakal, ayak tabanı vb.) ve gl. üropigialis ise ele alın-
mamıştır. Anılan bu dönemlerde tavuk derisinin gelişimine ı'e moıfolojik öz.el-
liklerine ait bulgular, literatür bilgilere benzerlik göstermektf;ydi. Bıldıremda
ise, embri)'onal dönemin tavuğa göre daha kısa olması neden(yle deri gelişiminin
daha hızh olduğu,. tavuk periderm hücrelerinde ll,ii<;lenilenperiderm graniitleri-
nin bulunmadığı dikkati çekmiştir. Erişkin bıldının derisinin, aynı dönemdeki
tavuk derisiyle benzer morfolojik özelliklerde oldulu güz/Clıdi.

Giriş

Eri~kin kanatlılarda deri, epidermis, dermig ve subkutis katman-
larmdan meydana gelmektedir (I ,3,7). Ektodcrmden kökcn alan
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epıclernııs, cmı)rıyona! döncmde periderm adı verilen yassıMyüzlek
hücreler katmanı ile epiderm denilen kübik bazal hücreler katma-
nını içermektedir 114,18). Periderm, cpidermisin koruyucu örtüsü.
dür ve geçici bir yapıdır (18). Tavukta embriyonal gelişimin ilk gün-
lerinde tek sıra halindeki hücrelerden oluşan periderm, ondört gün-
lük embriyoda iki sıralı yass1 hücreler içerir (18). Bu dönemde peri-
derm hücrelerinin sitoplazmalannda değişik şekil ve büyüklükte "pe-
riderm granül1eri" bulunur (18). Embriyonun 17.-18. günlerinde
epiderm'e komşu pcriderm hücrelerinde, sitoplazma tamamen fibröz
materyal ile dolar (18). YüzIck hücre katmanında ise, nukleus ile
sitoplazmik organl'lıerin görülmemesine karşın periderm granülleri
varlığmı sürdürür (14,18). Sonuçta periderm katmanı dejenere olup
dağılır ve amniyon sıvasına dökülür (14,18).

Embriyonal gelişimin ilk günlerinde tck katlı kübik hücrelerden
oluşan epiderm, H günlük embriyoda üç katlı olur (18). Embriyonun
16. gününde epiderm hücrelerinin sitoplazmalarmda, multigranüler
cisimler ve üst katmandaki hücrelerde keratohiyalin granülleri belirir
(14,18). Gelişimin 17. gününde ise ilk boynuzsu hücre katmanı şekil-
lenir ve kanatlı embriyosunun epidermisi ınorfolojik olarak erişkin
kanatlınıııkine benzer hale gelir (18).

Erişkin kanatlı epidermisinde, str. bazale, str. intermedium, str.
transitivum ve str. comeuın olınak üzere dört alt katman ayırt edilir
(1,3,6,7). Str. bazale ve str. intermedium katmanlarına, str. comeum'
da ölüp atılan hücrelerin yerine yenilerini üretmeleri nedeniyle, str.
germinativuın adı da verilir (i).

Kanatlı epiderınisi, str. germinativum'dan başlamak üzere, üst
katmanlara doğru artan miktarlarda yağ damlacıkları içerir (I 3).
Epidermisdeki hücrelerde bulunan bu yağ damlaeıkIarı, str. cemeum'
daki ve deri yüzeyindeki yağ materyalini oluşturur (13).

Epidermisin derınisIc birleşme yerinde belirgin bir bazal mem-
bran bulunur (3,6). Embriyonal dönemde ınezoderm'den köken alan
dermis, epidermisle birlikte gelişimini sürdürür (18). Bu dönemde
dermis, birbirine dikey konumda kollagen iplik demetlerinden oluş-
muştur (18). Bu ipliklerin aralarmda da fibroblasdar görülür (18).

Erişkin kanatlılarda dermis, str. wperficiale, str. eompaetum,
str. laxum ve lamina elastica alt katmanlarından meydana gelir (6).
Dcrmisin derin katmanları olan str. eompaetum ve str. laxum'a str.
profundum adı da verilir (6).
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Subkutis, vücudun üzel'ini saran kas fasiyası ile kaynaşan ve bol
miktarda kan damarı ile yağ hücrcsi içcrcn bağ doku katmanıdır
(ı,7). Pannikulus adipozus, subkutis içinde yerleşmiştir (I ,6,7).

Deriyc gelen sinirlerden bir kısmı epidermis içinde (tüysüz kı-
sımlarda) 'Ve tüy folliküllerinin ctrafında sonlanırken, diğer bir kısmı
da düz kaslarla bağlantı kurarlar(9). Bunun dışında Merkeı, Grandry
ve Herbst türündeki korpilsküllerdc sonlanan sinirler de vardır (7).

Memelilerde epidermis içinde bulunan Merkel hücreleri, kanat-
lı1<irda dermisde yerleşir ve memelilerden farklı olarak korpuskül
oluştururlar (16,20). Merkel korpuskülleri, Merkel hücreleri, sinir
sonları, ve lamellar hücrelerden meydana gelirler (16).

Grandry korpuskülünün yapı ve fonksiyon yönünden l\ferkel
korpuskülüne benzediği bildirilmektedir (19). Her iki korpuskülün,
asla birarada görülmediği (19) ve bunların aynı reseptörün iki ayrı
variyetesi oldukları (20) belirtilmektedir. Grandry korpuskülü (4,8, ı5,
21) ile Merkel korpuskülünün (2,20) kanatlıların dil, damak, ayak ta-
banı ve gaga derisinde bulunduğundan bahsedilmektedir.

Herbst korpuskülü, su kuşlarının gagası ile bütün kanatlıların
damak ve dillerinde, ayrıca tüylerin yakınında bulunur (4,15,21).
Her tüy folliklü ile beraber, birden fazla sayıda Herbst korpuskülü
b~lunabilir (7). Herbst korpuskülü kalın ve lamelli bir kapsule sahip-, .
tir (4,15). Kapsül, fibroblasdar ve kollagen ipliklerden çıluşmuştur
(2). Korpuskülün en belirgin özelliği, oldukça geniş subkapsüler ara-
lığa sahipolmasıdır \4). Bu subkapsüler aralık, makrofajlar, fibroblast-
lar ve kollagen iplikler içerir (4). Herbir korpusküle birtek miyelinli
sinir teli girer (4,15,17). Bu sinir telinin sonuncu Ranvier boğumu, iç
c()re'unbaşlangıç kısmındadır (4). Korpuskülün merkez kısmında bu-
lunan core, 2-24 çift Schwann reseptör hücre sırası ve bunların lamel-
leri tarafından oluşturulur (4).

Materyal ve Metot

. Araştırmada, prcnatal dönemdeki gelişmeleri incelemek üzere
100'er adet. döllü tavuk ve bıldırcm yumurtasından yararlanıldı.
Postnatal dönem için ise, SO'şer adet tavuk ve bıldırcın kullanıldı.

Kuluçka dönemindeki yumurtalar; ışık mikroskopık incelemeler
için 5. günden, elektronmikroskopik incelemeler için ise 7. gündcn
başlanılmak üzere ikişcr gün arayla, yumurtadan çıkışa kadar açıla~
rak materyal alındı. Postnatal dönem için, bir günlük, bir haftalık,
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onbeş günlük ve altı aylık (ergin) tavuk ve bıldırcmdan deri örnekleri
alındı. Araştırmada kullanılan deri materyali, altı aylık tavuk ve bıl-
dırcından sırt, karın ve but bölgelerinden sağlandı. Alınan bu örnek-
lerden:

A- Işık mikroskopik araştırmalar için kullanılacaklar, Max;i-
mow ve alkol-formol tesbit solusyonlarında 24 saat tesbit edildiler.
Maximow'da tesbit edilen parçalar 24 saat akar suda yıkandıktan
sonra, alkol formol ilc tesbit edilenler ise direkt olarak alkollerden,
metilbenzoattan ve bcnzollerden geçilerek paraplastta bloklandılar.
Maximow tesbitli parçalardan alınan 7-8 mikron kahnlıktaki kesitler,
genel görünümün incelenmesi amacıyla Crossmonn'un Triple boyası
(5) ile boyandılar. Alkol-formol tc~bitli bloklardan alman 8-10 mik-
ron kalmhktaki kesitler i3e, inervasyonun incelenmesi amacıyla üreli
gümüş nitrat (22) ilc boyandılar. Daha sonra bu prcparatIar ışık mik-
roskobunda incelenerek, gerekli yerlerden mikrofotograflarla belgelen-
diler.

B- Elektronmikroskopik araştırmalar için alman küçük deri par-
çaları, Karnovsky (10) yöntemine göre glutaraldehid-paraformaldehid
ön tesbitinde 6 saat tutuldu, kakodilat tamponunda bir gece bırakıldı
ve ozmik asitte bir saat süre ile ikinci kez tesbit edildikten sonra % l'
lik uranilasetat solusyonunda bir saat bırakılıp, dereceli alkeller ve
propilen oksitten geçirilerek araldit M'de bloklandılar. Bu bloklardan
alman 300-400 Angstrom kalınlığındaki ince kesitler Venable ve Cog-
geshall (23) yöntemine göre konsantrastlanarak Carl Zeiss EM95-2
model transmission elektronmikroskobunda incelendiler.

Bulgular

İncelenen ışık ve clektronmikroskopik preparatlarda, 5,7 ve g.
günlük tavuk ve bıldırcın embriyolan derisinin periderm (Şekilla) ,
ve epiderm (b) olmak üzere birer sıra halindeki iki katmandan mey-
dana geldiği gözlendi. II ve 13 günlük tavuk embriyo derisi, öriceki'
dönemlere benzer özellikler göstermesine karşın Ilgünlük bıldırcın .
embriyomnun periderm ve epiderm katmanları, ikişer hücre sırasından:
meydana gelmekteydi. 13 ve 15 günlük bıldırcın embriyosunda, pe-
riderm'in üst katmanındaki hücrelerin ileri derecede yassılaştığı, de_O
rin katmandaki hücrelerin şişkinJiği, sitoplazmalarında organellerin
kaybolarak yerini fibröz bir materyalin doldurduğu gözlendi (Şekil
2). Bu dönemde epiderm'in, sitoplazmalarmda multigranüler cisim~
cikler (d) içeren bazalde kübik, daha sonra poligcnal, üst katmanlara
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Şekil i. 7 günlük tavuk embriyoslInda deri katmanları. a) Tek sıra halindeki per ider m
katmanı, b) Epiderm katmanı, c) Dermis, d) Mezenkim hücresi, e) Bölünme halindeki bir

mezenkim hücresi (mitotik figür), f) Fibroblast. X4160.
Figure 1. Skin layers in 7 days-old ehieken embryo: a) Periderm, b) Epiderın, c) Dermis,

d) Mcsenehimal eeH, c) A mitotie figure, f) Fibroblast. X4160.

doğru yassı hücrelerden ve en üstte birkaç sıralı comeum katmanın-
dan (c) meydana geldiği görüldü. Aynı dönemlerde str. comeum'un
hemen altındaki epiderm hücrelerinin sitoplazmalarında, periferde
djzilmi~ olarak keratohiyalin kütleleri (oklar) bulunuyordu. iS günlük
tavuk embriyosunda periderm'in iki (Şekil 3a), epiderın'in üç (S)
hücrekatmanından oluştuğu ve periderm'in epiderm'e kom~u olan
hücrelerinde peridcrm granüllcı-i içerdiği gözlendi (Şekil 4).,17 gün-
lük bıldırcın embriy0sunda pcriderm kaybolmu~, epiderm ise: ergin
epidermis yapısını kazanmıştı. Aynı dönemdeki tavuk embriyosu peri-
derminin üst katmanlılı oluşturan hücrelerin oldukça yassılaştığı be-
lirlendi. Epiderm'e komşu periderm hücreleri ise pcriderm granülleri-
nin sayı ve büyüklüklerindeki artış dışında bir önceki dönemdeki özel-
liklerini devam ettiriyorlardı. Epiderm ise, bazalde kübik, üst kat-
manlara doğru poligonal, daha sonra yassı şekilIi 1-5 hücre tabaka-
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Şekil 2. i3 günlük bıldırcm embriyosunda periderm ile epiderm'in üst katmanı: a) Si-
toplazması organelden fakir yüzlek periderm hücresi, b) Sitoplazması fibröz materyalle
dolu derin periderm hücresi, c) Epiderm'in str. comeum'u, d) Multigranüler cisimcikler,

oklar: Keratohiyalin kütleleri. X12350.
Figure 2. Periderm and upper layers of epiderm in 13 days-old nuail embryo: a) Super-
ficial peridcrm ceU in which cytoplasma is poor in organels, b) Deeper periderm cell in whiclı
cvtoplasma i.~full of fibrous material. c) ~tr. comeum, d) Multigranttkr bodies, arrows:

Kcratohyalin messes. X i2350.

smdan oluşuyordu. 19 günlük tavuk embriyosunda periderm'in üst
katmanındaki hücrelerde hala periderm granülleri bulunurken,
diğer organellerin kaybolduğu (Şekil Sa) epiderm'e komşu periderm
hücrelerinde ise sitoplazmalarının tamamen fibröz bir materyalle
dolduğu (b) gözlendi. Epiderm, ergin epidermis karakterini kazanmış
durumda idi.

Yumurtadan yeni çıkmış, bir haftalık, onbeş güniük Ye altı aylık
(ergin) tavuk ve bıldırcında epidermis, str. bazale, str. intermedium,
str. transitivum ve str. corneum'dan meydana gelmekteydi (Şekil 6).
Ergin tavuk ve bıldıreında incelenen üç ayn deri bölgesinden strt ve
karın bölgelerinin epidermisi, but bölgesine göre daha kalın olarak
gözlendi. Epidermisde keratinc-sit ve Langerhans hüeresi (Şekil 7)
olmak üzere iki tip hüere görüldü. Keratinositlcrdc bazal katmandan
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Şekil 3. 15 günlük tavuk embriyosunde deri katmanları: a) !'criderm, b) Epiderm, e) Der-
mis. aklar: Periderm granuHeri. X51GO.

Figure 3. Skin layers in 15 days- old ehieken embrYG: a) Pcriderm, b) Epidrrm. c) Der-
mis, arrows: pCJ'idermal graııules. X:i4GO.

Şekil 4. 17 günlük tavuk embriyo.unda pcriderm'in epiderm'c komşıı katmanındaki pe-
riderm granüHcri. X19000.

Figure 4. PuiderIllal granules in the deepcr layel' of periderm in 17 days-old "hieken
cmbr)'o. X19000.



Şekil 5. 19 günlük ıavuk embriyosunda periderm katmanı: a) SiıopIazınası organelden
fakir yüzlek peridcrm hücresi, b) Sitoplazması fibröz materyalle dallı derin periderm Iıüe-

resi. X14250.
Figure :>. Peridemı layer in 19 days-old ehieken: a; Superfieial periderm eell, ponr in
cytoplasmie organelles, b) Decper periderm eelL full of a fibroııs materiaL.

Şekil G. G aylık ıavukıa epidermisin kaımaları: a) Sır. bazale, b) Sır. inıerrnedium, c) Str.
transitivum, d) Sır. comeum, aklar: Bazal lamina, astcriks'lcr: Ya.i'\"damlacıkları. X3510.
Figure 6. Epidermal layers in G monılıs-old elıicken: a) Sır. basele, b) Str. intermcdilim,
c) Sır. transiıivlIm, d) Str. (Omelim, arrows: Basallamina, asterİ:.;: Lipid dropleıs. X3:ıIU.
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Şekil 7. G aylık ıanıkta epiderınisde keratinmitler arasınd:ı bir Langerhans hüercsi,
ç) Çekirdek, oklar: Sitoplazmik uzantılar. X7200.

Figl1re 7. A Langerhans eell in the epiderınis of a (j monıhs-old ehieken. ç) ~ucIeus, ar-
rows: Cytoplasmie prosesses. X7200.

itibaren üst katmanlara doğru artan miktarlarda bulunan yağ dam-
lacıkları (Şekil 6 asteriks), deri yüzeyi ve str. corneum'daki yağ ma-
teryalinin kaynağmı oluşturmaktaydı. İncelenen bütün dönemlerde
epidermisin dermislc birleşme yerinde belirgin bir bazal lamina bu-
lunuyordu (Şekil 6 aklar).

Dermis, embriyona! dönemde epidermislc beraber gelişimini sür-
dürmekteydi. 5 ve 7 günlük tavuk ve bıldırcm embriyolarmda mezen-
kim hüereleri (Şekil i d), fibroblastlar (f) ve sinir telleri gözlendi.
Daha sonraki gelişim aşamalarında dermisdc gittikçe artan miktar-
larda kan damarları, sİnir telleri, bağ doku iplikleri ve fibroblastlara
rastlandı. i günlük, i haftalık, onbeş günlük ve altı aylık (ergin) ta-
vuk ve bıldırcında dermis, str. superficialc, str. compaetum, str. la-
xum ve lamina clastİca katmanlarından oluşma.ktaydı (Şekil 8).

Subkutİs, bol mİktarda kan damaları ve ya?; hücreleri içeren
gevşek ba~' dokudan oluşuyordu (e).
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Şekil 8, 6 aylık tavukta tüm deri katna:ıları. okhr: Epidermis, aL Str. superfieiale, b) Str.
eompaetuın, c:: Stl'. !axum, d) Lamina clastiea, c) Subkutis.X132.

I'igure 8, Skin layers in 6 montlıs-old ebieken. arrows: Epidermis, a) Str. superfieiale,
b) Str. compa,tum, e: Str.laxum, d: Lamina e!asıiea, c: Subeutis. X132.

Derinin inervasyonunu sağlayan miydiilli ve mİyclinsiz sİnir tcl-
leri dermi~;in derin kısımlarında demetler halinde, üst katmanlara
doğru ise ince kollara ayrılmış olarak gözlendi. Bu ince kollar (Şekil
9 b), tüy folliküllerini (a), düz kaslan ve Herbst korpıısküllerini (c)
incrve etmekteydi.

Dermisde tüy folliküllerine yakın olarak çeşitli büyüklüklerde
Herbst korpuskülleri gözlendi. Bir tüy follikülü ile birlikte birden fazla
Herbst korpuskülüne de rastlandı. Bu korpııskül, en dışta bağ dokudan
bir kapsül (Şekil LOal, bunun altında subkapsüler aralık (b) ve mer-
kez kısmında bir akson (d) ile bunun etrafında bilateralolarak dizi 1-
miş Seh\'iann hücrelerinden (oklar) oluşmaktaydı. Selm'ann hücreleri-
nin sitoplazmalarından meydana gelen yassı lameller, aksonu birçok
kat halinde sarmaktaydı (oklar).

Tartışma ve Sonuç

G günlük tavuk embriyosu epidermisinin üstte yassı periderm
katmanı ile bazalde kübik epiderm katmanından meydana geldiği
bildirilmektedir (14',18). Bıldırcın deri~il1in embriyonal ve erişkin dö-
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Şekil 9. IS günlük tavukta Herbst korpuskülleri. a) Tüy foIlikülü, b) Tüy kaslarına ve
Herbst korpusküllerine gelen bir sinir teli demeıi, e: Herbst korpuskülü. ok: Herbst kor-

puskülüne giren sinir teli. X320.
Figure ~J. Herbst eorpusdes in LSdays-old ehieken. a) Feather faIlide, b) Nerve fiber bund-
le eoarsing to fcathcr muscle and Herbst eorpuseles, c) Herbst eorpusele, arrow: Nervc fi-

ber entering to the Herbst eorpusele. X320.

nemlerine ait iiıeratüre ise hiç rastlanılmadı. Bu yüzden bıldırcma ait
bulgularımız, sadece tavuk ile ilgili literatür verileriyle tartışılmıştır.

Çalışmam ızca 5 ve 7 günlük tavuk ve bıldırcm cmbriyolarına
ait bulgular, 6 günlük tavuk embriyosuna ait literatür bilgileriyle
paralellik gö:;termckteydi. 9, i i ve 13 günlük tavuk embriyosu derisine
ait literatüre rastlanmadı. 9 günlük tavuk ve bıldırcm embriyoları
epidcrmisinclc, peridcrm ve cpiderm'in yine tck sıra halindeki hücre-
lerden oluştuğu gözlendi.

II ve ı:-ı günlük tavuk embriyosu cpidermisinin, 9 günlükle ben-
zer morfol~jİk özelliklere sahip olmasına karşılık, ı ı günlük bıldırcm
cmbriyosu epidermisinde, periderm ve epiderm ikişer hücre katmanm-
dan meydana gelmekteydi.

ı3 günlük bıldırcın embriyosu epidermisinde, periderm'in üst
katmanındaki hücrelerin ileri derecede yassı!a5tığınl, cpid(~rm'c kom-
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Şekil LO. i günlük tavuk ta bir Herbst korpuskülünün enine kesiıi. a) Kapsül, b) Subkap-
süler aralık, c) Fibroblası, d) Akson, aklar: Schwann hücrelerinin sıioplazmik uzantıları n-

dan şekillenen yassı lamcllcr. X1430.
Figure LO. Cross section of Herbst corpusele in a 1 day-old chieken. a) Capsule, b) Sub-
capsuler space, c) Fibroblası, d) Axon, arrows: Flatıened lamellcs 'orginating from cyıop-

lasmie prosesses of Sclıwann cells.XI1::l0.

şu katmandaki hücrelerin i~'eşişkinliştiğini, organellerin kaybolduğunu
ve bunların yerini fibröz bir materyalin doldurduğunu gözledik. Aynı
dönemde cpiderm, sitoplazmalarında multigranüler cisimcikler içe-
ren, bazalde kübik, daha sonra poligonal, üst katmanlara doğru yassı
hücreler ile cn üstte birkaç sıralı str. corneum'dan meydana gelmek-
teydi. Str. corneum 'un hemen altındaki hücrelerin sitoplazmaların-
da, periferde diziImiş olarak kITatohiyalİn kütleleri bulunmaktaydı.
Literatürde bu kcratohiyalin kütlelerinin, multigranüler cisimcikler-
den köken aldıkları bildirilmektedir (7); bulgularımız da bu görüşü
desteklemektedir.

PARAKKAL ve MATOLTSY (18), 14- günlük tavuk embriyo-
sunda periderm'in iki katlı yassı hücrelerden oluştuğunu ve özellikle
epiderm tabakasına komşu periderm hücrelerinin sitoplazmalarında
düzensiz şekil ve büyüklükte olan periderm granülIerinin bulundu-
ğunu, bu dönemde epiderm'in üç hücre katmanından meydana gel-
diğini, bazalde hiçbir değişiklik olmazken üst katmandaki hücrelerin
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yassıb5tığını bildirmektedirler. çalışmamızda 1:) günlük tavuk emb-
riyosunun epidermi6ni oluşturan hücrelerin morfolojik özeııiklerinilL
ı.ı günlük tavuk embriyosuna ait literatür bilgileriyle paralel oldu-
ğunu gözledik. 15 günlük bıldırcın embriyosu epidermisi ise i3 günlük
bıldıreın embriyosun unkinc> bcnzn özellikler taşımaktaydı. Bıldır-
cın embriyosunun gelişimi lıoyunca periderm hücrelerinin sitoplaz-
malarında periderm granüııcrine rastlayamadık. Literatürde bu gra-
nüııerin tavuktaki işlevlerine ilişkin bir kayıt da bulunmamakta-
dır.

PARAKKAL ve lI"IATOLTSY (18), 17-18 günlük tavuk embri-
yosu epidermisinclc cpiderın'c koınşu periderm hücrelerinin tamamen
fibröz bir materyaııe dolduğundan ve üst katmandaki periderm gra-
nüııeri içeren hücrelerin çekirdekleri ilc sitoplazmik organellerinin
kaybolduğundan bahsetmektedider. Aynı literatürde, i7 günlük ta-
vuk embriyosu epiderm'inin morfolojik olarak erişkin epidermisi
karakterini kazandığından söz edilmektedir. çalışmamızda i7 günlük
tavuk embriyosunda periderm'in üst katmanını oluşturan hücrelerin
oldukça yasııaşmış oldukları, epiderm'e komşu periderm hücrelerinin
ise bir önceki dönemdeki (izeilikleri devam ettirdikleri gözlendi. 17
günlük bıld!rcın embriyosunda periderm katmanının tam;;men kay-
bolduğunu ve epiderın tabakasının str. corncum'unun kalınlaştığını
gözledik.

i9 günlük tavuk embriyosu periderm'inin epiderm'e komşu hüc-
relerinde organeııerin kaybolarak fibröz bir materyalle dolduğunu
ve üst katmandaki hücrelerin sitoplazmalarınm. periderm granülleri
içermesine karşın organelIerin kaybolduğunu gördük. Epiderm ise
morfolojik olarak erişkin epirdcrmis özeııiğini taşımaktaydı.

Erişkin bnatlılarda cpiderınisin, str. bazak, str. intermedium,
str. transitivum ve str. comeum olmak üzere dört katmandan mey-
dana geldiği bildirilmektedir (I ,3,6, 7). Biz çalışmamızda erişkin tavuk
ve bıldırcm epiderınisiniıı yapısın; literatürdc bildirilenlere paralel
olarak gözlcdik. Ergin tanık ve bıldırcında incelediğimiz üç ayrı deri
bölgesinden sırt ve karın bölge:erinin epidermisi, but böıgesine göre
daha kalm olarak ~aptadık. Bölgesel farklılık konusunda, literatür
Lilgisine rastlayamadık.

Literatür araştırmalarında, kanatlı epidermisini oluşturan hüc.re
tipleri hakkında bilgiye rastlanmadı. LINDEERG ve FORSLIND
(12), mcmcli epidcrmisinde, dokunun esasını oluşturan keratinosit-
lcr yanında Langerhan, hücrelerinin de bulunduğunu bildirmekte-
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diricr. Bu hücreler, str. bazale ve str. intermcdium'da kıLdize olurlar.
Memeli epidermisinde, keratinositler ve Langerham hücreleri ilc bir-
likte bulundukları bildirilen (ll) Mcrkcl hücreleri \"1; pig-ment hücre-
lerine biz tavuk ve bıldırcın epidermisinde rasılamadık.

LUCAS (13), kanatlılarda yağ bezlerinin bulunmadığını, str.
comeum 'daki ve deri yüzeyindeki yağ' materyalinin, epidermie,in str.
germinativum katmanından ba~layarak üst katmanlara doğru miktar-
ca artan yağ damlacıklarından kökcil aldığını bildirmektedir. Çalış-
mamızda 9 günlük tavuk ve bıldıreın cmbriyolarından itibaren ergin
tavuk ve bıldırcını da içine alan bütün dönemlerde str. g-erminaıivum'
dan başlamak üzere üst katmanlara doğru hücrelerin sitoplazmaların-
da artan miktarlarda yağ daınlacıklarına rastladık.

PARAKKAL ve :MATOLTSY (18), embriyoda dermisin, epi-
dermisle beraber gelişimini siirdürdüğünii ve aralarında fibroblastlar
içeren, birbirine dik konumdaki kollagen iplik demetlerinden oluş-
tuğun u belirtmektedider. GETTY (6), erişkin kanatlı dermisinin str.
superficiale, str. compaetum, str. laxum ve lamina dastica katman-
larından oluştuğunu belirtmektedirler. Aynı yazar, dcrmisin altında
bulunali subkutis'in varlığından da bahsetmektedir. çalışmamızda
tavuk ve bıldıreın dermisinin embriyonal gelişimini ve erişkin yapısını
literatür bilgilerine paralelolarak gözledik.

Memelilerde epidermis içinde bulunan Merkel hücrelerinin (4,
16, 20, 24), kan atlılarda derınisde yerleştiği ve korpuskül yapısında
(Merkcl korpuskulü) olduğu (2,16,20) bildirilmektedir, Grandry
korpuskülünün ise yapı ve fonksiyon bakımından ~1erkcl korpuskü-
!üne benzediğinden ve aynı reseptörün iki ayrı variyetesi oldukların-
dan bahsedilmektedir (19). Çalışmamızda sadece tüylü deri bölgeleri
incelendiğinden, tüysüz deri kısımlarında bulunduğu bildirilen Mer-
kel (2,20) ve Grandry (4,8, ı5,2 ı) korpuskülleri ilc karşılaşmadık,

Herbst korpuskülleriııin, su kuşlarının gaga dcrisi (4, i5,2 ı) ile
bütün kanatlıların damak ve dillerinde, ayrıca da tüylcre yakın ola-
rak (15,21) bulundukları bildirilmektedir. CHOUCHKOV (4),
MU~GER (13), NAFSTAD ve .:\NDERSEl'\ (17), bu korpuskulün
kalın ve lamelli bir kap~ul ile geniş subkapsuler aralık içerdiğini ve
herbir korpusküle bir tck miydinli sinir teli girdiğini belirtmektedir-
ler. CHOUCHh-üV (4), subkapsüler aralığın makrofajlar, fibrob-
lastlar ve kollagen iplikler içerediğinden söz etmektedir. ıÇ core'un,
sinir tcli etrafına çift sıralı olarak diziimiş schwa.nn reseptör hücreleri
ve bunların lamelleri tarafından oluşturulduğu bildirilmiştir (2,4,7,
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15). çalışmamızda, Herbc>t korpusküIün ün morfoIojik yapısının, Iitc-
ratürde yer alan biIg-iIrrle bcnzerlik g-östcrdiğini saptamış durumda)'ız.

Son uç olarak, em briyc dan iti baren erişkin dönemi de içerm.ek
üzere tavuk dcrisinin, gelişim vc l1lorfoIojik özclikler yönünden lite-
rat ur bilgilerinc parakIIik gösterdiğini vurgulayabiliriz. Hakkmda
literatür biIgiye rastlayamadığıl1llz bılelıreında ise tavuğa göre embri-
yona] döneminin kısalığı nedeniyle deri gelişiminin daha hızlı oldu-
ğunu, bu hayvana ait periderm hücrelerinin, tavuk periderm hücre-
Ierinde bulunan gr?..nü1Jcri hiç iVTl11edikIerini, (Tgin bıldıreınm deri
yapısının da, ergin tavuğuııkine benzer özelIikIer taşıdığını söyIeye-
biIiriz.
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