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Araflt›rma Makalesi

Lincoln Longwool Koyun Irk› ile Konya Merinosu Aras›ndaki
Melezlemelerden Elde Edilen F1 ve G1 Melezlerinin Deri Yap›s›
Üzerinde Araflt›rmalar*
Nevin KURTDEDE
Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dal›, Ankara - TÜRK‹YE

Gelifl Tarihi: 06.06.2000

Özet: Bu çal›flma, Lincoln Longwool koyunlar› ile Konya Merinosu aras›nda yap›lan melezlemelerden elde edilen F1 ve G1 melezlerine
ait derilerde meydana gelebilecek yap›sal de¤ifliklikleri incelemek amac›yla yap›lm›flt›r.
Her genotip grubundan erkek ve difli olmak üzere 5 hayvan kullan›ld›. Bu hayvanlardan 5 y›l süreyle dört mevsim de¤iflik beden
bölgelerinden (boyun, kaburga, but) biyopsi yoluyla deri örnekleri al›nd›.
Ham deri özellikleri yönünden Lincoln Longwool x Konya Merinosu F1 ve G1 melezlerinin deri kalitesi aç›s›ndan saf hatlar›ndan iyi
ancak, yapa¤› verimi yönünden Konya Merinosuna göre düflük durumda olduklar› sonucuna var›ld›.
Anahtar Sözcükler: Deri, Deri bezleri, Koyun, K›l follikülleri.

Investigation on the Skin Structure of Lincoln Longwool x Konya Merino Cross-bred
(F1 and B1) Sheep
Abstract: The aim of this study was to investigate the possible changes in the skin structure of F1 and B1 cross-breeds, which were
obtained by crossing Lincoln Longwools with Konya Merinos.
The skin of five animals from each genotype group was used in this study. Over a period of five years and in each season, biopsy
samples of various body regions (neck, flank and hip) were obtained.
The results of this investigation can be summarized as follows. When compared with their pure lines, the raw skin characteristics of
F1 and B1 cross-breeds were found to be superior. However, wool production in F1 and B1 breeds was lower than that in Konya
Merinos.
Key Words: Hair follicles, Sheep, Skin, Skin glands.

Girifl
Deri, epidermis ve dermis olmak üzere iki ana
katmandan oluflur (1-5). Epidermis, derinin serbest
yüzünü örten çok katl› yass› ve keratinize tipte, esnek bir
epitel örtüsüdür (2,5-7). Dermis, epidermis ile derialt›
ba¤dokusu olan subkutis (hipodermis) aras›nda yer alan
ba¤doku katman›d›r (2). Dermis, str. superfisiyale ve str.
profundum alt katmanlar›ndan oluflur.
Str. süperfisiyale ile str. profundum aras›ndaki s›n›r
belirgin olmay›p yapa¤› teli folliküllerinin dip k›s›mlar› ve
ter bezlerinin sonu olarak kabul edilir ve kollagen iplik
kal›nl›¤›ndaki art›fl ve gösterdikleri düzenli a¤ yap›s› ile

profund katman, str. superfisiyaleden ay›rt edilebilir (2,
8). Str. profundum, dermisin derin katman›d›r. Burada
kollagen iplik demetleri daha kal›n ve güçlüdür.
Ço¤unlukla yüzeye paralel uzanan bu demetler, kendi
aralar›nda de¤iflik aç›lar yaparak örgü olufltururlar (5).
Derinin ana ve alt katman kal›nl›klar› ›rklara ve beden
bölgelerine göre de¤iflmektedir (2,9). Yap›lan
çal›flmalarda ortalama epidermis kal›nl›¤› Avustralya
Merinos koyunlar›nda 24.9 (10), Karacabey Merinos
koyunlar›nda ise 21.32 (11) mikron oldu¤u, mevsim ve
bölgelere göre Lincoln'de 15-25, Konya Merinosunda 1824 mikron aras›nda de¤iflti¤i (12) bildirilmifltir.

* Bu araflt›rma TÜB‹TAK taraf›ndan desteklenen VHAG-1027 nolu projenin bir bölümüdür.
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Ortalama dermis kal›nl›¤› Lincoln koyunlar›nda boyun
ve s›rtta 2500, butta 2550, Konya Merinos koyunlar›nda
boyun ve s›rtta 2500, butta 2450 (12), Karacabey
Merinos koyunlar›nda (11) str. papillare boyunda
1545.83, kaburgada 1800, s›rtta 1495.83, butta
1166.67, str. retikulare ise boyunda 1504.17,
kaburgada 1554.17, s›rtta 2358.33, butta 1087.50
mikron olarak bildirilmifltir. Z›k ve ark. (13), Karacabey
Merinos koyunlar› derisinde total deri kal›nl›¤›n›n
ilkbaharda ve yaz›n artt›¤›n›, k›fl›n inceldi¤ini
belirtmektedirler.
Özfiliz (4) Karacabey Merinosu, Özfiliz ve ark. (11)
K›v›rc›k ve Karacabey Merinosu koyunlar›nda elastik
ipliklerin, dermisin superfisiyal katman›n›n yüzeysel
k›s›mlar›nda yüzeye ve birbirine paralel seyrettiklerinden,
daha derinde ter bezleri, k›l follikülleri, k›l kaslar› ve
özellikle de ya¤ bezleri civar›nda yo¤unlaflt›klar›ndan,
profund katmanda ise seyrek olarak kan damarlar› ve
sinir teli demetleri çevresinde görüldüklerinden söz
etmifllerdir. Kurtdede ve Aflt› (12) LIncoln'de elastik
ipliklerin dört mevsimde de ya¤ bezleri hizas›nda follikül
demetlerinin, derinlerde ise folliküllerin etraf›n› zay›f,
Konya Merinosunda ise kuvvetli olarak sard›klar›n›
bildirmifllerdir.
Dermisin superfisiyal katman›nda yüzeyden derine
do¤ru kollagen ipliklerin ve kollagen iplik demetlerinin
kal›nl›¤›n›n gittikçe artt›¤›, s›kl›¤›n›n ise azald›¤›
belirtilmektedir (2,8,11,13,14). Profund katman›n
yüzeysel k›s›mlar›nda en kal›n durumda olan ve gevflek
düzenlenmifl kollagen iplik demetleri (2,11), derin
k›s›mlarda tekrar s›klaflarak kal›nl›¤›n›n azalmas› ile
dikkati çekmektedir (2,8).
Derideki ya¤ bezleri bileflik alveoler yap›da holokrin
tipte salg› salan bezlerdir (2,5). Ya¤ bezleri superfisiyal
katmanda yapa¤› teli folliküllerine yak›n yerleflimdedir
(2,14). Bu bezlerin büyük çapl› folliküllere ikili, baz›
küçük çapl› folliküllere ise tekli aç›l›m gösterdikleri, küçük
çapl› folliküllerden ço¤unun ise ya¤ bezi tafl›mad›klar›
görülmüfltür (2,15). Ya¤ bezlerinin en fazla yaz
döneminde geliflti¤i, k›fl›n ise geliflmede gerileme oldu¤u
gözlenmifltir (13).
Ter bezleri, dermisin superfisiyal katman›nda, k›l
folliküllerinin dip k›s›mlar›n›n çevresinde yo¤unlaflan
bileflik tubuler bezler olarak tan›mlanm›flt›r (2,14). Ter
bezlerinin Lincoln, Konya Merinosu (12) ve Karacabey
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Merinos koyunlar›nda (4,11) k›l folliküllerinin bulbuslar›
aras›nda ve alt›nda yer ald›klar› belirtilmektedir. Sa¤lam
ve ark. (16), Merinos koyunlar›nda ter bezlerinin gövde
k›s›mlar›n›n, k›l bulbuslar›n›n alt bölümünde ve paketler
halinde olduklar›n› bildirmektedirler. Karacabey Merinos
derileri üzerinde yap›lan çal›flmada (13), her mevsimde
tüm beden bölgelerinde aktif ve inaktif ter bezlerine
rastlan›ld›¤›ndan söz edilmektedir.
K›l follikülleri embriyonal dönemdeki geliflmeleri
aç›s›ndan primer ve sekunder folliküller olmak üzere
farkl› iki gruba ayr›l›rlar. Sekunder folliküller primer
folliküllerin boyunlar›ndan ve sonradan geliflirler, daha
çokturlar. Primer folliküllerin k›llar› yaklafl›k 150 mikron
çap›ndad›r. Sekunder k›llar ise yaklafl›k 70 mikron
çap›ndad›r ve ço¤unlukla medulla tafl›mazlar (17). Her
primer follikül kendinden kaynaklanan bir ter bezi ve ya¤
bezi ile m. arrektor pili'ye sahiptir. Sekunderde ter bezi
yoktur, ya¤ bezi görülebilir (17,18,19).
Çeflitli koyun ›rklar› üzerinde yap›lan çal›flmada (15),
folliküllerde çap›n küçülmesi ile yo¤unlu¤unun artt›¤›,
çap›n büyümesi ile yo¤unlu¤un azald›¤›, en yo¤un k›l
folliküllerinin Merinos ›rk›nda bulundu¤u belirtilmifltir.
Mevsim ve bölgelere göre mm2'deki follikül (primer +
sekunder) say›s› Lincoln'de 20-38, S/P oran› 4-11, Konya
Merinosunda 44-72, S/P oran› 14-20 aras›nda de¤iflti¤i
(12) bildirilmifltir. Lincoln ›rk› koyunlarda 1 mm2'lik deri
yüzeyindeki toplam follikül say›s› 14.6, primer follikül
2.3, S/P oran› ise 5.4 olarak belirtilmifltir (20). Deri
yüzeyinde mm2'ye düflen follikül say›s› ileri kanl› Türk
Merinoslar›nda toplam follikül 27.126, primer follikül
2.360, sekunder follikül 24.765, S/P oran› 10.729
olarak bildirilmifltir (21). Avustralya Merinoslar›nda 1
mm2'deki follikül say›lar› toplam (primer + sekunder) 3782, primer follikül 1.9-4.9, S/P oran› 10.7-28.3 olarak
belirtilmifltir (22).
Bu çal›flma, Lincoln Longwool koyunlar› ile Konya
Merinosu aras›nda yap›lan melezlemelerden elde edilen F1
ve G1 melezlerine ait derilerde meydana gelebilecek
yap›sal de¤ifliklikleri incelemek amac›yla yap›ld›.

Materyal ve Metot
Araflt›rma materyalini, Konya Hayvanc›l›k Merkez
Araflt›rma Enstitüsünde bulunan Lincoln Longwool ile
Konya Merinosu koyunlar› aras›nda yap›lan F1 ve G1
melezlerinin derileri oluflturdu.

N. KURTDEDE

F1 Melezleri:
Lincoln Longwool x Konya Merinosu
G1 Melezleri:
Lincoln Longwool x (Lincoln Longwool x Konya
Merinosu F1)
Her genotip grubundan erkek ve difli olmak üzere 5
hayvana kulak numaralar› verildi. Bu hayvanlardan 5 y›l
süreyle dört mevsim de¤iflik beden bölgelerinden (boyun,
kaburga, but) ›fl›k mikroskopik amaçla biyopsi yolu ile
deri örnekleri al›nd›. Al›nan deri örnekleri, 1-2 ve 3-5 yafl
olmak üzere iki grup alt›nda de¤erlendirildi. Deri
örnekleri, Maximow tesbit solusyonunda tesbit edilip
paraplastta blokland›; bu bloklardan al›nan 7-8 mikron
kal›nl›¤›ndaki kesitlerden bir k›sm›, derinin genel yap›s›n›
incelemek, ayr›ca deri katmanlar›n›n kal›nl›klar›n› ölçmek
için Crosmonn'un üçlü boyama yöntemi ile, di¤er bir k›sm›
ise derinin elastik iplik içeri¤ini saptamak üzere OrceinGiemsa boyas› ile boyand› (23). Preparatlar›n incelenmesi
ve foto¤raflar›n›n çekimi Carl Zeis marka araflt›rma
mikroskopunda yap›ld› ve follikül say›m›nda yüz kare
oküler mikrometre kullan›ld›. Verilerin istatistiksel analizi,
SPSS (5.0) istatistiksel paket program› kullan›larak
yap›ld›.

fiekil 1.

Lincoln Longwool x Konya Merinosu F1 melezi derisinde
epidermisin görünümü (Ilkbahar). Triple. x 95.

fiekil 2.

Lincoln Longwool x Konya Merinosu F1 melezi derisinde
epidermisin görünümü (Yaz). Triple. x 80.

Bulgular
F1 melezlerinin derisinde epidermis kal›nl›¤›n›n
mevsim ve bölgelere göre 12-22 µ, G1 melezlerinde ise
14-22 µ aras›nda de¤iflti¤i saptand›. F1 melezlerinde
epidermisin ilkbahar (fiekil 1) ve k›fl›n ince, yaz (fiekil 2)
ve sonbahar mevsimlerinde ise daha kal›n, str.
korneum'un ilkbaharda ince di¤er dönemlerde ise kal›n
oldu¤u dikkati çekti. G1 melezlerinde epidermisin yaz
döneminde kal›n di¤er dönemlerde ince, str. korneum'un
ise ilkbaharda ince, di¤er dönemlerde daha kal›n oldu¤u
gözlendi.
Dermis kal›nl›¤› F1 melezlerinin boyun bölgesinde
2600 µ, s›rtta 2400 µ, butta 2300 µ, G1 melezlerinde
boyun ve s›rt bölgelerinde 2600 µ, but bölgesinde 2500
µ oldu¤u saptand›. F1 ve G1 melezlerinde str.
profundum'daki kollagen ipliklerin dört mevsimde de s›k›
ve kal›n oldu¤u dikkati çekti (fiekil 3).
Bölge ve mevsimlere göre F1 melezlerinde mm2'deki
follikül say›s›n›n 38-60, S/P oran›n›n 10-12, G1
melezlerinde mm2'deki follikül say›s›n›n 28-46, S/P
oran›n›n 8-11 aras›nda de¤iflti¤i saptand›.

F1 ve G1 melezlerinin primer ve sekunder
folliküllerinde gözlenen ya¤ bezlerinin ilkbahar (fiekil 4)
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fiekil 3.

fiekil 5.

Lincoln Longwool x Konya Merinosu F1 melezi derisinde
follikül demetlerinin görünümü (Sonbahar). Triple. x 75.

fiekil 6.

Lincoln Longwool x Konya Merinosu F1 melezi derisinde
elastik ipliklerin görünümü (Yaz). Orcein-Giemsa. x 65.

Lincoln Longwool x Konya Merinosu F1 melezi derisinde
dermisin görünümü (Sonbahar). t : ter bezleri. Triple. x
125.

Tart›flma

fiekil 4.

Lincoln Longwool x Konya Merinosu G1 melezi derisinde
follikül demetlerinin görünümü (Ilkbahar). Triple. x 50.

ve yaz mevsimlerinde aktif olmad›¤›, sonbahar (fiekil 5)
ve k›fl›n daha aktif olduklar› dikkati çekti.
Ter bezlerinin (fiekil 3 t) F1 ve G1 melezlerinde dört
mevsimde de aktif olmad›¤›, str. profundum'da bulbus
pililerin hizas›nda bulunduklar› gözlendi.
Elastik ipliklerin, F1 ve G1 melezlerinde dört
mevsimde de ya¤ bezleri hizas›nda follikül demetlerini
(fiekil 6), derinlerde ise folliküllerin etraf›n› zay›f olarak
sard›¤› izlendi.
712

Derinin ana ve alt katman kal›nl›klar› ›rklara ve beden
bölgelerine göre de¤iflmektedir (2,9). Yap›lan
çal›flmalarda ortalama epidermis kal›nl›¤›n›n, mevsim ve
bölgelere göre Lincoln'de 15-25, Konya Merinosunda 1824 (12), Avustralya Merinoslar›nda 24.9 (10), Merinos
koçlarda 42 (19) mikron oldu¤u bildirilmifltir. Epidermis
kal›nl›¤›n›n Lincoln'de yaz›n di¤er mevsimlere göre daha
kal›n, Konya Merinosunda ise dört mevsimde de kal›n
oldu¤u gözlenmifltir (12).
Ortalama dermis kal›nl›¤›n›n, Lincoln'de boyunda
2500, s›rtta 2500, butta 2550 (12), Karacabey
Merinosunda boyunda 3045.83, s›rtta 3854.16, butta
2258.83 (11), Konya Merinosunda boyun ve s›rtta 2500,
butta 2450 (12) mikron oldu¤u saptanm›flt›r. Z›k ve ark.
(13) Karacabey Merinosunda dermis kal›nl›¤›n›n ilkbahar

N. KURTDEDE

ve yaz›n artt›¤›n›, sonbahar ve k›fl›n azald›¤›n›
bildirmifllerdir.

indikleri, Ankara Keçilerinde ise (16) bulbus pililerin bir
hayli üst k›s›mlar›nda bulunduklar›ndan söz edilmektedir.

Dermisin profund katman›n›n yüzeysel k›s›mlar›nda en
kal›n durumda gözlenen ve gevflek düzenlenmifl olan
kollagen iplik demetlerinin (2,11) derin k›s›mlarda tekrar
s›klaflarak kal›nl›¤›n›n azald›¤› (2,8) bildirilmifltir.
Lincoln'de yaz döneminde çok s›k› olan kollagen iplik
demetlerinin di¤er mevsimlerde gevflek oldu¤u ve yaz
döneminde gözlenmeyen ya¤ hücrelerinin bu mevsimlerde
topluluklar halinde çok say›da bulundu¤u, Konya
Merinosunda ise kollagen iplik demetlerinin dört
mevsimde de gevflek, di¤er mevsimlere göre yaz›n biraz
daha s›k› oldu¤u, ya¤ hücrelerinin dört mevsimde de
gözlendi¤inden söz edilmifltir (12). Karacabey
Merinosunda ise ya¤ hücrelerinin yok denecek kadar az
oldu¤u belirtilmifltir (11).

Kurtdede ve Aflt› (12) elastik ipliklerin, Lincoln'de ya¤
bezleri hizas›nda follikül demetlerinin etraf›n› zay›f,
derinde primer ve sekunder follikülleri kuvvetli, Konya
Merinosunda ya¤ bezleri hizas›nda ve derinde folliküllerin
etraf›n› kuvvetli olarak sard›klar›n› bildirmifllerdir. Özfiliz
(4) ve Özfiliz ve ark. (11) Karacabey Merinosu
koyunlar›nda elastik ipliklerin ya¤ bezleri civar›nda
yo¤unlaflt›klar›n› gözlemifllerdir.

Derideki follikül (primer + sekunder) say›lar›
(mm2'de), Lincoln'de 20-38, S/P oran› 4-11 (12), Konya
Merinosunda 44-72, S/P oran› 14-20 (12), ileri kanl›
Türk Merinosunda 27.12, S/P oran› 10.72 (21),
Karacabey Merinosunda 66.33-77.33 (11), Merinos'da
53.40 (15), Avustralya Merinosunda 37-82, S/P oran›
10.7-28.3 (22) olarak bildirilmifltir.
Derideki ya¤ bezleri bileflik alveoler, holokrin tipte
salg› salan bezlerdir (2,5). Ya¤ bezleri süperfisiyal
katmanda yapa¤› teli folliküllerine yak›n yerleflimdedir
(2,14). Artan ve ark. (15) ile Da¤l›o¤lu ve Bayramlar (2)
'›n yerli koyun ›rklar›nda yapt›klar› çal›flmalarda ya¤
bezlerinin büyük çapl› (primer) folliküllere ikili, baz›
küçük çapl› (sekunder) folliküllere ise tekli aç›l›m
gösterdiklerini, sekunder folliküllerden ço¤unun ise ya¤
bezi tafl›mad›klar›n› bildirmifllerdir. Kurtdede ve Aflt› (12)
yapt›klar› çal›flmada Lincoln'de ya¤ bezlerinin ilkbahar ve
yaz döneminde sadece primer folliküllerde gözlendi¤ini ve
aktif olmad›klar›n›, sonbahar ile k›fl dönemlerinde ise
primer folliküllerde aktif olarak gözlendiklerini
bildirmifllerdir. Ayn› çal›flmada (12) Konya Merinosunda
dört mevsimde de primer ve sekunder folliküllerde ya¤
bezlerine aktif olarak rastland›¤›ndan söz edilmifltir.
Karacabey Merinoslar› üzerinde yap›lan çal›flmada (13)
ya¤ bezlerinin en fazla yaz döneminde geliflti¤ine, k›fl›n ise
geriledi¤ine de¤inilmifltir.
Ter bezleri üzerinde yap›lan çal›flmalarda, Lincoln'de
(12) ter bezlerinin bulbus pililerin hizas›nda ya da biraz
alt›nda yerlefltikleri, Konya Merinosu (12), Karacabey
Merinosunda (4,11) str. profundum'un derinlerine kadar

Lincoln x Konya Merinosu F1 ve G1 melezlerinin
epidermis kal›nl›klar›, saf hatlara (12) yak›n de¤erlerde
bulundu. F1 ve G1 melezleri dermis kal›nl›klar›n›n saf
hatlardan (12) biraz daha yüksek oldu¤u dikkati çekti.
Lincoln ve Konya Merinosunda yaz›n s›k›, di¤er
mevsimlerde gevflek oldu¤u bildirilen (12) str.
profundum'daki kollagen ipliklerin F1 ve G1 melezlerinde
dört mevsimde de çok s›k› ve kal›n olduklar› gözlendi.
Lincoln ve Konya Merinosu dermisinde bol say›da
gözlendi¤inden söz edilen (12) ya¤ hücrelerine F1 ve G1
2
melezlerinde rastlanmad›. Birim alandaki (mm 'de)
follikül say›s› ve S/P oranlar› F1 ve G1 melezlerinde Konya
Merinosuna (12) göre düflük, Lincoln (12, 20)'e göre
yüksek bulundu. Konya Merinosunda str.profundum'un
derinlerinde, Lincoln'de ise bulbus pili'lerin biraz alt›nda
gözlendi¤i bildirilen (12) ter bezlerinin, F1 ve G1
melezlerinde bulbus pili'lerin hizas›nda yerleflti¤i dikkati
çekti. Yukar›da bildirilen verilerin ›fl›¤›nda ham deri
nitelikleri, özellikle de dermisteki kollagen ipliklerin s›kl›¤›
ve ya¤ hücresi içermemesi yönünden F1 ve G1 melezleri
saf ›rklardan çok üstün, mm2'deki follikül say›s› ve S/P
oran› yönünden F1 ve G1 melezlerinin Lincoln'den üstün,
Konya Merinosun'dan ise düflük oldu¤u dikkati çekti.
Tekin ve ark. (24) F1 ve G1 melezleri derisinin, giysilik
deriye uygun ve di¤er melezler aras›nda kalite ve ham deri
özelli¤i aç›s›ndan en üstün nitelikte oldu¤unu
bildirmifllerdir. Çal›flmadan elde edilen veriler
araflt›r›c›lar›n bulgular›n› desteklemektedir. Kadak ve ark.
(25), F1 ve G1 melezleri yapa¤›s›n›n kumafl dokumaya
uygun, ancak yapa¤› veriminin literatüre göre düflük
oldu¤unu belirtmektedirler. Çal›flmada da mm2'deki
follikül say›s›n›n Konya Merinosu'na göre oldukça düflük
bulunmas›, araflt›r›c›lar›n bulgular›na paralellik
göstermektedir. Ancak, deri kalitesi ve ham deri
özellikleri yönünden üstün olan bu melezlerin, büyüme,
besi ve karkas özellikleri yönünden saf hatlardan iyi
olmad›¤› (24, 26) bildirilmifltir.
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Sonuç olarak, ham deri özellikleri yönünden Lincoln
Longwool x Konya Merinosu F1 ve G1 melezlerinin saf
hatlar›na göre üstün özelliklere sahip ancak, yapa¤› verimi

yönünden Konya Merinosuna göre düflük nitelikte oldu¤u
saptand›.
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