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Özet: Bu çal›flma Akkaraman ›rk› koyun fötuslar›nda duodenumun histolojik yap›s› ve duodenal mukusun histokimyasal karakterinin
intrauterin geliflim süresince incelenmesi amac›yla yap›ld›.
Çal›flmada materyal olarak 40 adet Akkaraman ›rk› fötusa ait duodenum kullan›ld›.
Villuslar›n bulunmad›¤› erken geliflim dönemlerinde, çok katl› yap› gösteren Lamina epiteliyalis’in yo¤un biçimde nötr mukus maddesi
ve glikojen içerdi¤i belirlendi. Sonraki geliflme dönemlerinde ise tek katl› prizmatik flekle dönüflen Lamina epiteliyalis’teki goblet
hücrelerinin nötr ve asidik mukus maddeleri içerdi¤i tespit edildi. ‹lk kez iki ayl›k fötuslarda saptanan müköz karakterli bezlerin de
goblet hücreleriyle benzer histokimyasal özelliklere sahip olduklar› belirlendi.
Çok katl› görünümdeki epitelin tek katl› prizmatik epitel flekline dönüflümü esnas›nda ise sekonder lumen oluflumuna rastlanmad›.
Anahtar Sözcükler: Koyun, Prenatal dönem, Duodenum, Histoloji, Histokimya.

Light Microscopic Studies on the Histological Development and Histochemical
Structure of the Duodenum on the Prenatal Stage on the Sheeps
Abstract: This study was carried out with the aim to investigate of histological structure of duodenum and histochemical character
of duodenal mucous on Akkaraman sheep foetus by during intrauterin development.
In the study, the number 40 duodenum belonging to the Akkaraman sheep foetus was used as a material.
More concentrate neutral mucosubstans and glycogen containing of Lamina epithelialis was determined that it is multilayer structure
showing on early development stages not to be found of villi. The later development stages, neutral and asidic mucosubstans
containing of goblet cells on Lamina epithelialis was detected that it is convertible to monolayer prizmatic form. For the first time
also mucous glands establishing on the two monthly foetus has been determined which it was showed histochemical features similar
with goblet cells.
The seconder lumen forming was not seen that it is from multilayer appearance epithel to monolayer prizmatic epithel by during
convertible.
Key Words: Sheep, Prenatal stage, Duodenum, Histology, Histochemistry.

Girifl
‹çermifl oldu¤u farkl› fonksiyonel özellikteki
hücreleriyle sindirim olaylar›nda önemli bir role sahip olan
duodenumun prenatal dönemdeki histolojik geliflimi ile
ilgili çal›flmalarda (1-3) duodenal yap›lar›n ortaya ç›kma
zamanlar›n›n k›sa ve uzun gebelik dönemine sahip türlere
göre de¤ifliklik gösterse de benzer bir s›ray› takip etti¤i
bildirilmektedir. Geliflmedeki bu benzer s›ralanman›n
d›fl›nda, k›sa gebelik dönemine sahip türlerde ise gebeli¤in
belli bir döneminde lumen kapanmas› fleklinde farkl›l›¤›n
bulunabilece¤i belirtilmektedir (4-6).
Fötal geliflim esnas›nda intestinal uzunlu¤un fötusun
uzunlu¤u,yafl› ve a¤›rl›¤› ile önemli ölçüde iliflkili oldu¤u

(1), ayn› zamanda intestinal çap,duvar kal›nl›¤›,villus
yüksekli¤i ve kript derinliklerinin de, histogenesis’te
önemli kriterleri oluflturdu¤u ileri sürülmektedir (2,7) Öte
yandan, fötal dönemdeki duodenal histogenesis’in
postnatal dönemde de devam etti¤i vurgulanmaktad›r (3).
Duodenal mukusun fötal geliflim dönemlerinde gösterdi¤i
karakterleri belirlemeye yönelik çal›flmalarda bafll›ca
mukus kaynaklar›n› Brunner bezleri (8,9) ve goblet
hücrelerinin (9,10) oluflturdu¤u bildirilmifltir. Bunlar›n
d›fl›nda ba¤ dokusunun intersellüler alanlar›n›n (8,10) ve
bezlere ait kanal hücrelerinin de (9) di¤er kaynaklar›
oluflturabilecekleri öne sürülmektedir. Goblet hücreleri ve
Brunner bezlerine ait salg›lar›n nötr ve asidik mukus
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maddelerinin kar›fl›m› fleklinde oldu¤u belirtilirken (2,3),
goblet hücrelerinin salg›s›n›n asidik karakter bak›m›ndan
bask›n oldu¤undan da söz edilmektedir (9). Öte yandan
intersellüler alanlar›n asidik (8,10) ve kanal hücrelerinin
de nötral (9) mukus maddesine sahip olduklar›
bildirilmektedir. Mukus bileflimine kat›l›p fötusun
metabolik
olaylar›nda
besin
maddesi
olarak
kullan›labilece¤i bildirilen glikojenin (11) ise ayn› zamanda
glikokaliks yap›s›na da kat›ld›¤› ve epitelin flekillenmesinde
rolü olabilece¤i ileri sürülmektedir (12,13).
Bu araflt›rmada, Akkaraman ›rk› koyun fötuslar›nda
duodenumun
gebeli¤in
belirli
dönemlerinde
gösterebilece¤i muhtemel histolojik ve histokimyasal
farkl›l›klar ile duodenal mukus kaynaklar›n›n belirlenmesi
amaçlanmaktad›r.

Bulgular
Geliflmenin ilk ay›nda villus öncülerine çok az say›da
küçük ç›k›nt›lar fleklinde rastlan›rken Lamina epiteliyalis’in
çok katl› görünümde oldu¤u saptand› (fiekil 1). Lamina
epiteliyalis’in lumenle iliflkili hücrelerinin yüzeyinde ince
bir tabaka halinde AB (+) mukus maddesi gözlenirken
di¤er hücrelerde yo¤un PAS (+) mukus maddesi (fiekil 2)
ve glikojen bulundu¤u belirlendi.
Villuslar›n önceki döneme göre geliflmifl oldu¤u 1,5
ayl›k fötuslarda duodenal epitelin de tek katl› prizmatik
flekle dönüfltü¤ü gözlendi. Epitele ait hücrelerin

Materyal ve Metot
Bu çal›flmada Konya Konet Kesimhanesinden temin
edilen 40 adet Akkaraman ›rk› koyun fötusu materyal
olarak kullan›ld›. Tahmini yafllar› CR (Crown-Rump:BaflSa¤r› ) uzunluklar› esas al›narak Friser (14) ve Sorensen’e
(15) göre saptanan fötuslar 8 gruba ayr›ld› (Tablo1).
Fötuslar›n pilorusa yak›n bölgelerinden al›nan duodenum
örnekleri %10’luk formaldehitte 24 saat tespit
edildi.Rutin histolojik doku takibinden geçirilen örnekler
parafinde blokland›. Parafin bloklardan al›nan 5-6 mikron
kal›nl›¤›ndaki kesitlere genel histolojik incelemeler için
Crossman taraf›ndan modifiye edilen Mallory’nin üçlü
boyama (Triple) yöntemi (16),asidik mukus maddesinin
belirlenmesi için Alcian blue (AB) pH 2,5 (17), nötral
mukus maddesi için Periodic Acid Schiff (PAS) reaksiyonu
(18),her iki mukus maddesinin birlikte belirlenmesi için
PAS/AB pH 2,5 (17) ve glikojenin saptanmas› için de Best
Carmine (19) boya metotlar› uyguland›.
Tablo 1.

1 ayl›k fötus. Lamina epiteliyalis’in çok katl› görünümü
(ÇKE). Triple., x 1190.

fiekil 2.

1 ayl›k fötus. Epitelde yo¤un PAS (+) özellik. PAS., x 51

Bafl-sa¤r› uzunluklar›na göre fötuslar›n tahmini yafllar›

CR uzunlu¤u (cm)

2.5
5.5
11.0
18.5
23.0
35.0
38.0
42.0
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fiekil 1.

Tahmini yafl
Gün

Ay

31
44
58
73
88
110
123
134

1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
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çekirdeklerinin ise apikal yerleflimli olduklar›, kriptlerden
ba¤ dokusuna do¤ru invaginasyonlar fleklinde oluflmaya
bafllad›klar› belirlenen bezlerin seröz karekter
gösterdikleri saptand› (fiekil 3). Bu dönemde villluslar›n
uç k›s›mlar›ndaki hücrelerin apikallerinde kuvvetli, lateral
ve kript’lerindeki hücrelerde zay›f AB ve PAS (+) özellik
gözlendi. Yo¤un glikojen özelli¤inin ise bu dönemde de
sürdü¤ü belirlendi (fiekil 4). ‹lk kez bu dönemde saptanan
goblet hücrelerinde de AB reaksiyon bask›n olmak üzere
PAS (+) özellik de saptand›.

Artan say›da ve geliflmifl villuslar›n gözlendi¤i 2 ayl›k
dönemde barsak duvar kal›nl›¤›n›n art›fl›n›n yan›s›ra
goblet hücrelerinde de art›fl kaydedildi. Lamina
epiteliyalis’te benzer histokimyasal özelliklerin sürdü¤ü ve
ilk kez gözlenen müköz bezlerin de (fiekil 5) zay›f AB ve
PAS (+) karakter gösterdikleri saptand›.

fiekil 5.

fiekil 3.

1.5 ayl›k fötus. Tek katl› prizmatik epitel hücrelerinde
apikal yerleflimli nükleuslar (oklar) ve flekillenmekte olan
seröz bezler (S). Triple., x 420.

2 ayl›k fötus. Müköz bezlerin görünümü (m). Triple., x
400.

Geliflmenin 2,5 ayl›k döneminde müköz bezlerde art›fl
saptand›.Müköz bezler ve epitel hücrelerinin bu dönemde
PAS/AB ile daha kuvvetli reaksiyon gösterdikleri ve AB (+)
özelli¤in bask›n oldu¤u belirlendi.
Lamina muskularis’in flekillenmesi ile karakterize olan
3 ayl›k dönemde villus say›s›nda ve uzunluklar›nda
azalma,seröz bez (Lieberkühn) say›s›nda art›fl tespit edildi
(fiekil 6). Müköz bez (Brunner) ve kript epitel
hücrelerinde kuvvetli AB (+) ve zay›f PAS (+) özellik
gözlendi. Pilorusa yak›n duodenal bölgede say›lar›nda
art›fl kaydedilen goblet hücrelerinde ise PAS (+)
karakterin bask›n oldu¤u belirlendi (fiekil 7).
Duodenal duvar kal›nl›¤›n›n belirgin biçimde artt›¤› 3,5
ayl›k dönemde Brunner bez say›s›nda da art›fl saptand›.
Önceki dönemle benzer histokimyasal özelliklerin
gözlendi¤i Brunner bezlerinin dip k›s›mlar›nda ise daha
kuvvetli PAS (+) özellik belirlendi (fiekil 8).

fiekil 4.

1.5 ayl›k fötus. Epitelde yo¤un glikojen (oklar). Best
carmine., x 480.

Geliflmenin 4.ay›nda histolojik yönden Brunner
bezlerinin gruplar oluflturmas›n›n d›fl›nda farkl›l›k
saptanmad› (fiekil 9). Histokimyasal olarak ise sadece
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fiekil 6.

3 ayl›k fötus. Lamina muscularis (Lm), Lieberkühn (Lb) ve
Brunner bezleri (Br). Triple., x 440.

fiekil 7.

3 ayl›k fötus. Goblet hücrelerinde bask›n PAS (+) özellik
(oklar). PAS/AB., x 410.

fiekil 8.

3.5 ayl›k fötus. Brunner bezlerinin dip k›s›mlar›nda kuvvetli
PAS (+) özellik (oklar). PAS., x 420.

fiekil 9.

4 ayl›k fötus. Gruplar oluflturan Brunner bezleri (G9.
Triple., x 170.

goblet hücrelerinin AB ve PAS (+) özellikleri önceki
dönemlere göre daha kuvvetli olarak gösterdikleri tespit
edildi

goblet hücrelerindeki AB ve PAS (+) özelli¤in de önceki
dönemlere göre art›fl gösterdi¤i ve AB reaksiyon
bak›m›ndan bask›n olduklar› belirlendi (fiekil 10).

Çal›fl›lan son dönemde Lieberkühn bezleri ve
villuslarda azalma, Brunner bezlerinde ve goblet
hücrelerinde ise art›fl kaydedildi. Brunner bezlerindeki ve

Morfolojik ve histolojik gözlemler geliflmenin hiçbir
döneminde sekonder lumen oluflumunun gerçekleflmedi¤ini gösterdi.
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çal›flmada, ilk kez 45 günlük fötuslarda saptand›. Araflt›r›c›lar›n (9,20,22) bulgular›yla uyumlu olarak bezlerin,
villuslar aras› epitelin ba¤ dokusuna invaginasyonu fleklinde olufltuklar› belirlendi. Brunner bezlerinin, koyunlarda
Karada¤ ve ark. (21) taraf›ndan ilk kez 70-74 günlük fötuslarda tespit edildi¤inin bildirilmesine karfl›n, yap›lan çal›flmada bu bezlere 2 ayl›k dönemde rastland›. Gebeli¤in
ileri dönemlerinde Brunner bezlerinin gruplar oluflturmas› ve say›lar›nda art›fl saptanmas› ise, Osman ve Berg’in
(9) bulgular›n› destekledi.

fiekil 10.

4.5 ayl›k fötus. Goblet hücrelerinde bask›n AB (+) özellik
(oklar). PAS/AB., x 600.

Tart›flma ve Sonuç
Duodenum’un prenatal dönemdeki histolojik geliflimi
ile ilgili çal›flmalarda Mathan ve ark. (5) ve Nakamuro ve
Komura (6) k›sa gebelik süresine sahip olan s›çanlarda
yapt›klar› çal›flmalarda erken fötal dönemde 2-3 hücre
kat›ndan oluflan Lamina epiteliyalis’in ileri fötal
dönemlerde çok katl› duruma geçerek lumeni tamamen
kapatt›¤›n› ve daha sonra vakuoler biçimde erime ile
sekonder lumenin olufltu¤unu ileri sürmektedirler. Bu
çal›flmadan elde edilen bulgular ise, uzun gebelik süresine
sahip insan (8,20),deve (10) ve koyunda (3,21) oldu¤u
gibi Lamina epiteliyalis’in erken dönemlerde çok katl›,ileri
dönemlerde ise tek katl› görünümde oldu¤unu
göstermektedir.
Sekonder
lumen
oluflumuna
rastlanmamas› ise araflt›r›c›lar›n (3,22) bulgular›n›
desteklemektedir.
‹nsanda gebeli¤in ilk üç ayl›k döneminin sonuna do¤ru
(8,20), koyunda ise 31-34. günlerde (21) ve 50. günde
(3) flekillenmeye bafllad›¤› bildirilen villuslara, bu
çal›flmada gebeli¤in 30. gününde rastland›. Karada¤ ve
ark. (21)’n›n bulgular›yla uyumlu olarak gebeli¤in 45.
gününden itibaren villuslar›n geliflmifl olduklar› ve villuslar›
örten tek katl› prizmatik epitel hücrelerine ait
nukleuslar›n, insan (20) ve deve (10) fötuslar›ndakine
benzer biçimde apikal konumlu olduklar› belirlendi.
Koyunlarda (22) gebeli¤in 35. gününden itibaren
gözlenmeye baflland›¤› belirtilen intestinal bezler, bu

Gastrointestinal sistemin histokimyasal yap›s› üzerine
yap›lan çal›flmalarda asidik karakter gösterdi¤i bildirilen
gastrik salg›n›n baflta Brunner bezleri olmak üzere, baz›
özelleflmifl mukus ve goblet hücrelerinin salg›lar› ile
nötralize edilip (12,23) ayn› zamanda bu salg› ile epitel
yüzeyinde koruyucu bir örtünün olufltu¤u belirtilmifltir
(12,24,25). Osman ve Berg (9) taraf›ndan buffalo
fötuslar›nda yap›lan çal›flmada, gebeli¤in ileri
dönemlerinde Brunner bezlerinin nötral ve asidik mukus
maddesi içerdi¤i bildirilmifltir. Ayn› flekilde, bu çal›flmada
da Brunner bezlerinin (müköz bezlerin), her iki mukus
maddesinin kar›fl›m› fleklinde salg›lama yapt›klar›
belirlendi. Garbarsch’›n (8) asidik mukus maddesinin en
karakteristik görünümünün villuslar›n ortaya ç›kt›¤›
dönem oldu¤unu bildirmesine karfl›n, bu çal›flmada, villus
öncesi dönemlerde de asidik mukusa rastland›.
Mukus örtünün yap›s›na kat›lan goblet hücre
salg›lar›n›n da Brunner bezlerinin salg›lar› ile yaklafl›k ayn›
histokimyasal özelliklere sahip oldu¤u baz› çal›flmalarda
bildirilmifltir (12,25). Osman ve Berg (9) buffalo
fötuslar›n›n erken dönemlerinde goblet hücre salg›s›n›n
bask›n flekilde AB (+) özellik gösterdi¤ini,Trahair ve
Robinson (3) ise 50 günlük fötuslarda bu hücrelerin
kuvvetli biçimde PAS (+) reaksiyon gösterdiklerini
bildirmektedirler. Bu çal›flmada ise goblet hücrelerinin
hem AB hem de PAS (+) mukus maddelerini içerdikleri
belirlendi. Goblet hücre say›s›n›n, gebeli¤in ileri
dönemlerinde art›fl› araflt›r›c›lar›n (3) bulgular›n›
destekledi.
‹nsan (20) buffalo (9) ve koyun (2)’larda gebeli¤in
erken dönemlerinde çok katl› epitelde yo¤un olarak
bulundu¤u ve insanda (11) ileri dönemlerde azald›¤›
bildirilen glikojen, bu çal›flmada da erken dönemlerde
yo¤un ve ilerleyen dönemlerde zay›f olarak gözlendi.
Erken gebelik dönemlerinde çok katl› epitelde PAS (+)
özelli¤in saptanmas› da araflt›r›c›lar›n (10,20) bulgular›n›
destekledi.
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Bu çal›flmadan elde edilen bulgular, duodenum
histogenezisinin uzun gebelik süresine sahip türlerle
benzer oldu¤unu, k›sa gebelik süresine sahip olan
türlerden
ise
sekonder
lumen
oluflumunun
gerçekleflmemesiyle ayr›ld›¤›n› gösterdi. Erken gebelik

dönemlerinde glikojenin besin maddesi olabilece¤i
kan›s›na var›ld›. Duodenal salg›n›n bafll›ca kaynaklar›n› ise
Brunner bezleri ve goblet hücrelerinin oluflturdu¤u
belirlendi.
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