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Yerli Eş eklerin Üçüncü Göz Kapa ğı (Palpebra tertia) Üzerinde Histolojik
Ar:ışt i rnıa l:ı r
Mccıı VÖRUK '
YlIııım:lI Vıi Unıı'crs ı tes ı

Ahme ı
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Ö,.d ";ılışl\1;IJ;.1 i ,ıd.:! -;;ıglıl..lı erı~l..m ıerlı merLdurl palp;=br;ı lersl\;llilrı ı~ıl.. ııılLrlhl..oplL ol;ır .. L nh.:deııdı (;eııd

HI,II,I\..

\..,1111 \..tıbı\.. IC\iı pırı/Jııall\" noııleralım/e cpllddeıı mclJ;.ıni. ı;ddıgı ıe epııd hııo:rckrı
\..l1l11e,11 \'Uldc JJh,1 >LI olma\.. ıveıe I'A:-i IXJLlııf kuddı hıınden go/kııdı Pal]x:hral ııı/de. 1:llIIlIId qııldııalısııı ıcr
ıcı \..1 ilıi llo.!l\/cn ı;Öklllllllkılııe nı~ıhıııdı Subqılldııill ]xlgdl1klUUIII, ~\ığuııluk l il kollageıı Ipll\"lclı ,cııck olıırak du dustık
ıplı\"),.:ı i ıı;crılığı go/knJı 1 1 ;llpdır<ı lerS\\;11l11\ ıın;ısınw i cr ilimı 0\
~d.. lm\lckı lıkırd;ı~ııı hll,lll11 lüıJe oldugu belırteııdı
\ ii 111\"111,11ı), ~mı Lır.I\"lcıdc ıe PA" j>lı/ıııHI MedMI t!0l <ı\ı~IııJ;.lkl ]ı.ı~dıı\.,uıııııı Jenııkımdc duı k,ı' dcıııcılel! t!0ruldu
I.umu,ı cpııı:lıı;ı]ısııı ~()\..

,lr,I,llıdd

i\ lI ~ h ı:ır

Kdimdcr 1 ~ck I'Jlpchl;IICISII'ı. Ihsıııluıı

tour ildıı h, hı:ahhı loc;ı! d\l1l\..e\~ \\eı~· ~\;llnlllcJ al Iıghl
llllhbl ul ,i luıcr ol ,HaıııkJ tlUIı·\"el.ılll\1/cJ n.!lııIJa! OL
.. lıhılUn,11 cpılhdıııııı li\ll'!ı:ııdl, ııılh
1'''.1'l1lle ııcıe ıc" ıhe nıntc,ı! 'lIIl.l,e lııpı-!ıke UlI;I!!-nı.ıtınlıs ,'1 ılıı' qnıhdM!
,url.ı ....· ııerc -.cı:11 ,lll ılıı: IMlpl'. hr,,1 suıl;IU: IIw .. ulıo:pl1hdl.11 ':OllllL'l.IIIC Iıv,ııe uıusısı, maUlh Loll.ı~eıı fib.:r, ,nıd -.ı;;.ıııch
d .. ,1ı. ıil..:ı, [lıe ı .~h,.pe.ı hı,ılm.: ",uııl"g.: \1,1' pı.:,eııı Itlıhc .. .::Ilteı .ıııhc IlKIl1,llnl!:! I1lcml'l.ıne ıilımlll,lIh ııeıe ~mu,
.11Id I'."~ 1""1111.: Ilıe bilıııik ııl 'llHltııh 1I1l1"k.. ııcıe ub,cııcJ \ll ıhc dccp ,oıııııxıııe ıı,~ııe Dııhe ııı ..·Jı,ıI ,ın~le ııııh..: eıe
~u nım ~r~

lıl 1111~ ,ıilliı

IIlI .. ıo~ .. I'pl .. i,icııeı,ı!h

1I11':lılatmg

lillil' ohsened

IlH:mbr.n\<!s

la\"ı:1l tnım

ıh;u !,nnııı;ı epllhdıil!IS

))1'"

G il'i .~
LÇllllLII !!oı Lıp;ı~ı ip;ll~br;ı ıcmı) t11cdıal goı

,1~1"l1ld;ı ıcr ;ıLın ıe lIlcIHhraıı;1 nll-.ıııal1~ 1\11\)

1;11-.

d.ı ı~ımlcııdınkıı ı,ırııııaı şel-.lıııckl-.ı

ob\"OI1JUlll-'·

1I1;ı \"11 11111111(\;11l Olu~II1U~llll (.ı.h. ı i i ~ i i) l'lı~lolo·
II\" obr;11-. Mr-.: 111 !aIıUIl,1 cpııdll.lllSI haıı .. ıı ıurkrı
ilC !!orı' dcgı~ıklı~ go:ıll,'r!lıc\..ıcdır

lııcr.ıturdc;ıl \C

\"opcl..ıe 1,llallÇI ~oo\" \"aılıı,ırı/ııı:ııı\" cpllddcıı ruıııı-

da ocıııcr hıılguları blldınllc\"lcdır Subcpııclııal bagdo·
\..lI. kollageli ıphkler ılc aı 1111kıarda cl:ısıı\.. Iplı\..lefl ı çcrır
(~J.ıo) 'Ja!!pal OHdeıelerdc r-,1t\ nın ~lIbepııelı~ill bağ
do\..usu 1,.l1Idc \..,ıpıbr d,ııııar ;ığlan buhıııduğlıllU
hıldınnc-ı..ıedır
'\\TH'::I ı..orne,,1 \u/de epııchil hcıııcn ;ı L 
ımd;! ~olıı\:r ıe ,It.!rc~;ıı kuf follı\..ullı::n bulunur (~ 7,K
III ı:,) Lı t cr;ılufck' \1\1 da bululliln
\e\;ı
T' ~ı...
hnd\:\..ı \"ı\"ırd.ıpını,;:ınılago palpebr;ı ıcrıı .. ) rtlııııııa ı ıılar
\..O~\.. \~ e~\"lc Imailli ;ıı dOIllUI \c ı"cdıde ıSı: elasılJ..

,..IP"

1i,lill ıe dOIUlI/d:1 Ir .. IL~"\Ollcl
ço\" \..01111 \"lIbık J101ı\..ı:r.lıll1l/l'

\"cdıde

ııırde

epııeldcıı (ltı)

\e de-

daı.. ÇCI rC!ılıldc beıler bıılıınıır

ıı'dı' i~ ~O\" \..aılı pın/ltlau\"

1l0l1-\..l'ralll1l/e

epııel

deli

epıteldcıı

(.:!i

lııe\(1;1ı1<1 geıeııgı h ı ldırılmc\..ıedıı ıXI

1\.1'111
~rbc .. ı \..~ıı,ırınd;ı\..ı epıı~1 Iıııı.:rdl'fl ar;ısında çoJ.. \;1·
ııd .. pıgıtıe ı ıılı Iıu.:rckr bıthl11llf L~ IOll.l~1 Pal·
ı~bı.ıI ı\l/dı.: (blı .. 1;1/1;1 \1!111;1\.. u/ı:r~' qıııd lıu.:n>
lenııili ,1r:1\lIItl;l I..,ıdeh hıı.:rdı.:n ı~r ,ılıı 11'\ LLL ii)
l\.ı:dıkıık p,ılpcbı.ıl 11I/ık\..1 L.llllltl,1 q)ltdll,lh~ltI
ll'l 1\'1 \"npı ocıı/ı:rı ,'ol-.. ul11ukl ı,ıpıı~ı \l' bu kısım
l.utb ~ı)k ' ,II ıd:ı \..,ıdı:h hlıı.:ıe,lIl1ıı bulııııdııgıı go!.lcnll1lı~111 II11I \\ 'ell.ılI':ll t!~i \..cı;ıkrdc ı,ıpıııı~
oldııt.!u t;1f;lIl1.lh ek\..ımıı Iıl1kro~kopı\.. bıı ,;;IIı~I1I;ld,1
lıX

oldugund;ııı ~oı etlılınc\"ıedır (LK 111.1~)

l\.ıkır·

(gl palpebra ıcrııil). bu
beılerııı ~u/lcl.. olanları (gl palpebra Icrtl,l ~upcrrkı:ılıs
ıCı;! ı;lııı\.. I Iı,1I1S) aı C~\.. ic \..edıde sero/. \..opeı.. \c Sigırd;! scro·muı..o/. domıı/da
\apI~J11d:ıdll

(2.1.""'.K iL

i~i

mukoı

dc\cdı.: I<ıg beıı

Hardcn,ın beıııgI

pa lpcb-

r,ı ıerıı;ı prerııııdııS) o];ır,ı\" d:ı ısıııılcııdırılcn (crtııdekı

Ix:/lcr

i~ ıckllrrı;ıklıl;ırd,ı i l ' \..npl:\..lı' btılUIIIIlM

17 i i

i' i
Lışb;ı~ i i 'i

palpebra ıcrsııil 1ı,:llIdc \..;ıS IpllJ..1crı bulııolar;!h \..cdı\ı bıldırmck ı cdıı Sch ranıııı
\1\1 Lll lla"ıI goı açısına dogru derın bag

11,11\ ıcı.. 1ı;l11,1ll

i ıın kl'dılerde
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ıçerısınde du ı

doku

kas

tellerını

i~

Nu r (9)

ta\-

E~c kıcrın uçılnc u göı ı..apa g ıııııı hl 51010JI 5 ıi/c
rıul.'

\ c[crlt

ıı cdcnı ~

dU l.c~dc bır araş!lrmdlUll bulunamaması

Le planlanan bu
farklılıklar

dukça

çalış ıııada ııırler ar.ısıııda

gösteren UÇUIl CIl

oL-

göı kap<ı&ının

ı erlı eşeklerdekı hı sto l oJı k 'apısı ınccknere!.. Iııcni

(urc kat\..'

sa~ ıdaıdı ~şek ıl -4)

PaIJ>cbr.1 Icrsı\;ıd;ı b ıı lu na n 11111L kadch
\ogun reak!>l\ol1 ıerdı (şe k ı! ı 'i) Sııh
cpHclı~al bagdokud:ı çogıınlııkla kollageli ımdc ııılıkler
(şekıl \ Al ~er alırkeıı sc~rck olarak da c la sııl-. ıplı"l c rc
(şel.ll 5, B) rasllandı SuocPllclll;!1 hağdo kıı ıçcrısındc
kapıllar damar aglan {şekıl (ı, ok) ilc "onıe,,1 ru/de
lenfoıd doku ıC lenf fa ilıklıllerı bıı!u1I1Ilakıaydl (şekıl (ı)
Palpcbr:ı t ersıyıı nın o rta sı nda ~er a!;ııı ic bclırgııı h ır
hıı(.:re!ı;rı

~lI1 larda çl/gılı ";t~ ( ellerını go~tcrınJş ' crdll

a ma ç laııdı

8(/·~168· 7./

PAS

ıle

pcrıkondrıylılllu a~ın cdılc nıc~e ıı kılmdağın Iıı~alınıur
' lıııc r ~a l ıe

( ;ıIı~lI1ada .
b ııı

her 11..1

MclOl

4 adet

s:lgı l\..1ı cnşı..ııı ~crlı

go/u ndeıı al1CS1CIl

pcb r.ı ıcrs ıy;ı' ları kullanıld ı

:lhl11da

merkc-

all1l:uı p:ıl·

A lınaıı orneklcı

na!.a!

a~ ı\ :ı dık konımıda

olum" u/ere Iı.. L~C bOlıınduk ı clı
:,onra parçalardan bın notral forınol dıgen ı se Illak·
SIIllOıı tespıt solus~ o ııul1da 24 saat surc ı lc [espit
ed ıldı Örııeklcr nııın doku !akıp ışl c ml e rınde n sonra paraplflsna bloklaııdılar H;ııırl;ıııaıı bu bloklardan alınan rı mıkron k;ılııılığında sen kesIIlere
(ross m oıı' s ınpk, i an Gıcson, orsem i e PAS bO\ a11L:1 ~o ııı c ıııl e rı U~ g Ulilııdl (1.5) Daha so ıır:ı bıı prep,ıraıbr Nıkoıı Opııphoı c-2 model :ıraşlınııa ıııık
rüskopund:! ıncelenerek ge re kl ı ıcrlerın fOlogranarı

dc oldugu sa pı a nd ı (şekıl 'iJ)) C:C\ rc ..ıııde bulunan koilagcn ıplıkler kıkırdak ılc ılışkılı ~dı Alımın serı "esıl
lenn ıncdenmesı SOn ııcııııda ., T harfıne beıııcdıgı duşunulen

kıkırdağııı

Illaınk s ı

PAS

ık /.ayı f I"('ak s ıı oıı

ıcrdı (şekıl ~) i\lcdl;ı1 ~oı a ç ı s ııı ,ı dognı g ldıJdık çc

lopçuklara

:l\fllı1llŞ Olaıı $Croı

be/lerc

101> ıe

ra stlandı (şek ı l

1.' ) Yogıın olarak PAS ı>o/ıtıl !xı\;ııı ;ııı 1(' ak ıı ıcı
kanallar SlSlCl11lne s; llııJl bıı oc/ler her ıkı i ıude ic daha
çok kıkırdak çC\Tcs ınd c bulıuıın:ıkl:ılCll (şc kıl l) Medıal
göı açısındakı dcrın b,ıgdoku ı çe rı sı ndc kıkırdağa doğnı
1I /~ 1Il:ın ;ıı Sil1 ıda
Y ııı c

bu

bOl~cdc

dııı ı..as dc me ılen

go/lcııdı (şe kıl ~)

\cr \cr \;ı~ dokusun;! da

r:ıstbııdı (şekıl

8)
Ta111~lml

~ckıldı

\c Sunu\'

(alı~ Iıı<1 d;ı

~'dıkn

elde

bul gııbı

e~klcrııı

\11\ \1

hakkıııd a ~eıerlı ka~nak blıluııal1l,l1llasl ncd enıık dı~cr

Bııl ı,:ul :ı l'

1ıa~\<1I1 ııırlerı ıl e k arş ılaş ıırılarak ı;ırtışıldı

Hısıoloıık

11l11 bır ,ı r;ı ı;)

olarak MN·ın 1a l1l1ll,I ep ıt c lı nıl ı s·ı ,Il Il' kopekıc l:ılaıu,:1
çok k a tlı pırıl.lııatık e pıt c ldc ıı . nıııııııanı ıe donııııda
transls\onc1 ep ıt e ld e n (2), kcd ı d e çal-. kaılı kubık 11011kCntllllllC cpHel d clı (lO) ic dcıcde ise çok kmlı pın/
maıık ııonkcraııııı/c cpucldcn me\dana gc ldı ğ ı bıld ı rıl 
nıeklcdır (~) Eşek ıe ise lamiila ep ııelıı al ı s b:ı/ı bo l ~c
Icrde ı;ılancı çok katlı go ııııııııııundc o lıllaS ıııa karşın çok
kallı kubık ııoııkcralıııl/e c pııel go nınııımıılc kedııc. çok
katlı pııuııı:ııık ııo ııkcraııııı/ c e pıı cı gonllHIIIIII 11(' de de\('ıc
ocıl/e rlık gosıc rııı ek t cdır Lıter;ıııırdc IMlpebral
~tl/dc daha faıla olmak tııerc epııelllllcrelcrınııı aras ı nda
PAS po/ı ııfbo~anal1 kııde!ı !ıııcrd e rınııı ~er aldı ğı bıldı
rıllllCk ıcdır (S, L0, ii ) BellLcr bu lgulara cşeklcrdc de rastlandı A~ nca kadelı hücrelcn tck lek bulu na bıldı ğ ı gıbı
ö/e llık l c palpebral yil/dc b ır kaçının bırara~a gelcrek
gnıp l ar o l uşııırduı1;1ı dıkkaıı çekIı
Kedıle rdi.' palpebra l

le ndı (şckıl i

yu/dekılaınıııa cpııdı,ahsııı ~er ~cr krıpt ben7erı çoı..ıın

Işık ııııkroskopık ıncele mclc rdc ıxılpebra t crsı
ı aııın laıııına cpıt ch~alıs1

bolgcscl farklılıklar gosBu farklılık kornc;ıl i e palpcbfal ~ u/Icr ıl c seıbc sı kcnar :ıra s ında oldukça belırgıııdı Genci olarak lamııı;ı c pıt clı~:ılıs ııı çok kmlı kubık ıc~;ı
ıcrıııckıe~dı

pını ıııaıık ııo ıık c raııııı /c cpııcldeıı ıııc~d:ına ge ldı ğ ı

~o/lcııd ı i~" ii

1ı 8:111 bolgelerdc ,alancı çok "aılı
dc ıardı (şekıl 2) Korp:ılpebr;ıl ıu /e gon:: dalıa du/gıııı SCII-

pırılllMII" cp ıt d ~ö nııııııııu
IlC,ıJ Hııde

edeli

!;ımıııa epHelı~a lı s ı c "l e plt cı hııe rc len ar;ısııı

d;ı .1/

5:.llld .. Il' çog uıılukl a ıe" ıc k ıerleşen "ade h
hu.:rden bu luıın1<l"la~dl (şe " ll l.7, ok) Palpebral
ııııde ı r.c 1;ı 1ı1l1l:\ c pııc1ı~a1ı s111 ıcr ıcr krıpı be ı I/en

ÇO"lıl1llılcrıııe J",ısılandı (şekıl

"adelı

12 )

A~

nca

bıı ~lıl.de

Iıu.,;rclcrı ı c ı.. ı e k bu luıı , ıbıldı gı gıbı bır kaçı-

gclcrck g nıpl ar oluşt urdu ğu da göı
ok ) Palpebra ıcrsııauın serbesı kcnanııd,ı laıılıl1.1 cpııel ıı<ılı s gcııış \e 11/111l ııııkros kopık
papıllalar ıç('rııı('kıcıdı (~ek ıl~ ) "arııcal \c palpeb-

ıulcr ~apı ı ğ ı

kı s ımlarda

Icrdc

çalışmada

da belll.cr

bu l guları bıld ı nııck ıcdır

MN ' lıın palpebnıl yuııınde

yer

çok 5:.1 ~lda kadelı !ııı e rc
( 10 ) \Ve~ra tıc 1ı ( i~) k cç ı 

~a pııı ı ş o ldlıı1;u ıaramıılı el ckıro n lIlıkrosı.. o pık bı ı

r;ıJ ıu/le re ge<,: ıldı gıııdc ı:,e Iıılkıoskopık ıxıpıllalann
denııhgıııı k aıocmgı sapıa udı (şe kıl .~ i Y ııı e

serbest
"eıı,ırd;ı laıııın;ı cpııell~illı s ııı ba!;11 hucrelen koyu
k,ılııcrcngı pıgıııcııt ıçc rı ııckt c~ dı (şckıl~, ok, A~
rı",ı bıı bolgedC' kadelı hlicrelcrı de Oldukça :Il

\'C bu

s ıııın bul ıı ııdıığıı göstcrılmış ı ır

de

krıpı benzcrı çökıı ııııı lerıne rasılaııd ı

S J~'a lıl1l

serbest

Eşe k l c rı 'ı

la m ın;ı cpııclı~alısııı

Pal pebra

kc n arı n da !" nıın;! ep ıı elı)alıs

gcnış

'i r

ı er

,c
(ii)

) ) i

J 0'1

hlJ. !lcrf!, /<)1)7, IJ(i-2i68 -7.J

11/1111 Iıl1krosk opık papıllalar ıçerıııckteydı Kornerıl
ı e palpebr:!l ~u/lere geçıldıgı nde ı se mıkroskopık
papıll;ılarııı defllılığlJ1l k;ı~bcıııgı sa ptandı MN ' m
sc rbest k e narındakı epitel )ıuerelen arasında goıle
ncIL çok sa~ ıda ı)ıgmcnl hıı e relen Iıt crrllıırd e de ( .ı ,
ill,ll 11) blldırılll1ektcdır Subcpıtclı~aı bağdokıı
nun , kollagcn ıplıkıcı' ilc :11 mıktarda c las tık ıplık
lerı ıçerdıği 12,:1, 10 ), a~rı ca kom e;!1 ~lJıde epııclııı
hemen :ıltıııd:ı so lıı e r i t ;ı g rcga t lenf follıkü ll erı ııin
ıcr aldı ğ ı l-uX ıO , IS) , deıelerd e MN ' ml1 subepı 
ıclı~al bağdakusıı ı ç ınde kapılar damar a ğ ları bııhm
dııgıı blldınlmekıedır

iX)

Bıı çalış lUada

k:ı s ı ellcrıııı,

\'ıııe !:>ııbcpıtclı~al ba ğdo kıı ı çerıs ınde

pıll:ır daıııar a ğ ları ıl c k o nıe: 11 ~ul.de Icnfoıd

ıe Icııffo llıkııll en goııc ııdı

ka-

(W) bııl g ııl:ırı ıle beıl/erlık gos ı e rın e hı ed ı r

SO I1UÇ olarak . bıı ç; ılı ş ıım ık ~crlı eşeklerııı p,ılı>chr~ı
Icr s ı ,\<I 'S IlIlI1 hl S ı olojıh ıapısı a ç ıkla uma,I'! ,~ılı~ıldı
edıkn bul guların . bııııdaıı so ıırıı ı.ıpıl : ı cı k
MN ' ıı1

hareket ll1ek:IIH / masl

Lld~

01.111 o/cl lıkle

ıe 1111 1('['\:1.<.101111 Ilıerı ııd e kı

çalışmalara ı.\ıık ıuıa ca ğ! kal1lSll1d:1ı ii
K;ı~ııakl:ır

ı.

Ihnnıırt, J.))

:ınd

1I1';lıllugh"ıl ' kd\llı\)lI""

doku

1311 bulgular da hIcratilI'

çalış ıııada d~ı Ilıcdl;ıI goı ,ı(,.ı!. ıııd:ıkı

bagdoku ı çerıs ınde kıkırd;ı!:.ı do~rıı 11 /;11l<111 .11
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