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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\) ob-
1;11-. d.ı ı~ımlcııdınkıı ı,ırııııaı şel-.lıııckl-.ı \"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-

1i,lill ıe dOIUlI/d:1 Ir .. IL~"\Ollcl epıteldcıı (.:!i \"cdıde 

ço\" \..01111 \"lIbık J101ı\..ı:r.lıll1l/l' epııeldcıı (ltı) \e de
ıı'dı' i~ ~O\" \..aılı pın/ltlau\" 1l0l1-\..l'ralll1l/e epııel
deli 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 ,'o l-.. ul11ukl ı,ıpıı~ı \l' bu kısım
l.utb ~ı)k ' ,II ıd:ı \..,ıdı:h hlıı.:ıe,lIl1ıı bulııııdııgıı go!.lc
nll1lı~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 

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 ,..IP" \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.. 

ııırde oldugund;ııı ~oı etlılınc\"ıedır (LK 111.1~) l\.ıkır· 

daı.. ÇCI rC!ılıldc beıler bıılıınıır (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 Si

gırd;! scro·muı..o/. domıı/da mukoı dc\cdı.: I<ıg beıı 

\apI~J11d:ıdll (2.1.""'.K iL i~i Hardcn,ın beıııgI pa lpcb
r,ı ıerıı;ı prerııııdııS) o];ır,ı\" d:ı ısıııılcııdırılcn (crtııdekı 

Ix:/lcr i~ ıckllrrı;ıklıl;ırd,ı il' \..npl:\..lı' btılUIIIIlM 17 i i 

i ' i 
Lışb;ı~ i i 'i palpebra ıcrsııil 1ı,:llIdc \..;ıS IpllJ..1crı bulıı-

11,11\ ıcı.. 1ı;l11,1ll olar;!h \..cdı\ı bıldırmck ıcdıı Sch ranıııı 

i ıın kl'dılerde \1\1 Lll lla"ıI goı açısına dogru derın bag 
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doku ıçerısınde duı kas tellerını Nur (9) i~ ta\
~lI1 larda çl/gılı ";t~ ( ellerını go~tcrınJş ' crdll 

E~ckıcrın uçılncu göı ı..apag ıııııı hl 51010JI 5� ıi/c

rıul.' \ c[crlt dUl.c~dc bır araş!lrmdlUll bulunamaması 
ııcdcnı~ Le planlanan bu çalışıııada ııırler ar.ısıııda oL
dukça farklılıklar gösteren UÇUIlCIl göı kap<ı&ının 

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

(urc kat\..' a maçlaııdı 

'lıııc r~a l ıe MclOl 

(;ıIı~lI1ada . 4 adet s:lgı l\..1ı cnşı..ııı ~crlı merkc
bııı her 11..1 go/u ndeıı al1CS1CIl :lhl11da all1l:uı p:ıl· 

pcbr.ı ıcrsıy;ı' ları kullanıld ı 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 ıse Illak· 
SIIllOıı tespıt solus~ oııul1da 24 saat surc ı lc [espit 
ed ıldı Örııeklcr nııın doku !akıp ışl c mlerınden son
ra paraplflsna bloklaııdılar H;ııırl;ıııaıı bu bloklar
dan alınan rı mıkron k;ılııılığında sen kesIIlere 
(rossmoıı' s ınpk, i an Gıcson, orsem i e PAS bO\ a-
11L:1 ~oııı c ıııl e rı U~ gUlilııdl (1.5) Daha so ıır:ı bıı pre
p,ıraıbr Nıkoıı Opııphoıc-2 model :ıraşlınııa ıııık

rüskopund:! ıncelenerek ge rekl ı ıcrlerın fOlogranarı 

~ckıldı 

Bııl ı,:ul :ı l' 

Işık ııııkroskopık ıncelemclcrdc ıxılpebra t crsı

ı aııın laıııına cpıtch~alıs1 bolgcscl farklılıklar gos
ıcrıııckıe~dı Bu farklılık kornc;ıl i e palpcbfal ~ u/
Icr ıl c seıbcsı kcnar :ıra sında oldukça belırgıııdı Ge
nci olarak lamııı;ı cpıt clı~:ılıs ııı çok kmlı kubık ıc~;ı 
pını ıııaıık ııo ııkc raııııı /c cpııcldeıı ıııc~d:ına geldığ ı 

~o/lcııd ı i~"ii 1 ı 8:111 bolgelerdc ,alancı çok "aılı 

pırılllMII" cp ıtd ~önııııııııu dc ıardı (şekıl 2) Kor
IlC,ıJ Hııde p:ılpebr;ıl ıu /e gon:: dalıa du/gıııı SCII
edeli !;ımıııa epHelı~a lı s ı c "l eplt cı hııe rc len ar;ısııı

d;ı .1/ 5:.llld .. Il' çoguıılukla ıe" ıck 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 ıI/en 

ÇO"lıl1llılcrıııe J",ısılandı (şekıl 12 ) A~ nca bıı ~lıl.de 
"ade lı Iıu.,;rclcrı ı c ı.. ı e k bu luıı , ıbıldı gı gıbı bır kaçı-

11l11 bır ,ı r;ı ı;) gclcrck gnıplar oluşt urduğu da göı
lendı (şckıl i ok ) Palpebra ıcrsııauın serbesı kcna
nııd,ı laıılıl1.1 cpııel ıı<ılı s gcııış \e 11/111l ııııkroskopık 

papıllalar ıç('rııı('kıcıdı (~ek ıl~ ) "arııcal \c palpeb
r;ıJ ıu/lere ge<,: ıldıgıııdc ı:,e Iıılkıoskopık ıxıpıllalann 

denııhgıııı kaıocmgı sapıaudı (şekıl .~ 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 

sa~ ıdaıdı ~şek ıl -4) PaIJ>cbr.1 Icrsı\;ıd;ı b ıı lunan 11111L kadch 
hıı(.:re!ı;rı PAS ıle \ogun reak!>l\ol1 ıerdı (şek ı! ı 'i) Sııh

cpHclı~al bagdokud:ı çogıınlııkla kollageli ımdc ııılıkler 
(şekıl \ Al ~er alırkeıı sc~rck olarak da c lasııl-. ıplı"lc rc 

(şel.ll 5, B) rasllandı SuocPllclll;!1 hağdokıı ıçcrısındc 

kapıllar damar aglan {şekıl (ı, ok) ilc "onıe,,1 ru/de 
lenfoıd doku ıC lenf failıklıllerı bıı!u1I1Ilakıaydl (şekıl (ı) 

Palpcbr:ı t ersıyıı nın orta sı nda ~er a!;ııı ic bclırgııı hır 

pcrıkondrıylılllu a~ın cdılcnıc~e ıı kılmdağın Iıı~alınıur

dc oldugu sapıand ı (şekıl 'iJ)) C:C\ rc .. ıııde bulunan koi
lagcn ıplıkler kıkırdak ılc ılışkılı~dı Alımın serı "esıl

lenn ıncdenmesı SOn ııcııııda ., T harfıne beıııcdıgı du
şunulen kıkırdağııı Illaınks ı PAS ık /.ayı f I"('aks ıı oıı 

ıcrdı (şekıl ~) i\lcdl;ı1 ~oı aç ı s ııı ,ı dognı gldıJdıkçc 101> ıe 
lopçuklara :l\fllı1llŞ Olaıı $Croı be/lerc rastlandı (şek ı l 

1.' ) Yogıın olarak PAS ı>o/ıtıl !xı\;ııı ;ııı 1(' akıı ıcı 

kanallar SlSlCl11lne s; llııJl bıı oc/ler her ıkı i ıude ic daha 
çok kıkırdak çC\Tcsındc bulıuıın:ıkl:ılCll (şckıl l) Medıal 

göı açısındakı dcrın b,ıgdoku ıçe rı sı ndc kıkırdağa doğnı 

1I /~ 1Il:ın ;ıı Sil1 ıda dııı ı..as dcmeılen go/lcııdı (şekıl ~) 

Y ıııc bu bOl~cdc \cr \cr \;ı~ dokusun;! da r:ıstbııdı (şekıl 
8) 

Ta111~lml \c Sunu\' 

(alı~ Iıı<1 d;ı elde ~'dıkn bulgııbı e~klcrııı \11\ \1 
hakkıııda ~eıerlı ka~nak blıluııal1l,l1llasl ncdenıık dı~cr 

1ıa~\<1I1 ııırlerı ıl e karşılaşıırılarak ı;ırtışıldı Hısıoloıık 

olarak MN·ın 1a l1l1ll,I epıtc lı nıl ı s·ı ,Il Il' kopekıc l:ılaıu,:1 

çok ka tlı pırıl.lııatık epıtcldc ıı . nıııııııanı ıe donııııda 

transls\onc1 epıtelden (2), kcd ıde çal-. kaılı kubık 11011-

kCntlllll lC cpHeldclı (lO) ic dcıcde ise çok kmlı pın/
maıık ııonkcraııııı/c cpucldcn me\dana gcldı ğ ı bıld ı rıl 

nıeklcdır (~) Eşekıe ise lamiila epııelıı al ı s b:ı/ı bo l~c

Icrde ı;ılancı çok katlı goııııııııııundc olıllaS ıııa karşın çok 
kallı kubık ııoııkcralıııl/e cpııel gonınııımıılc kedııc. çok 
katlı pııuııı:ııık ııoııkcraııııı/c epıı cı gonllHIIIIII 11(' de de
\('ıc ocıl/e rlık gosıcrıııek tcdır Lıter;ıııırdc IMlpebral 
~tl/dc daha faıla olmak tııerc epııelllllcrelcrınııı aras ı nda 

PAS po/ı ııfbo~anal1 kııde!ı !ıııcrderınııı ~er aldığı bıldı

rıllllCk ıcdır (S, L0, ii ) BellLcr bu lgulara cşeklcrdc de rast
landı A~ nca kadelı hücrelcn tck lek bulu nabıldığ ı gıbı 

ö/e llık l c palpebral yil/dc bır kaçının bırara~a gelcrek 
gnıp lar o l uşııırduı1;1ı dıkkaıı çekIı Kedılerdi.' palpebra l 
yu/dekılaınıııa cpııdı,ahsııı ~er ~cr krıpt ben7erı çoı..ıın

ıulcr ~apı ı ğ ı \'C bu kısımlarda çok 5:.1 ~lda kadelı !ııı e rc

s ıııın bul ıı ııdıığıı göstcrılmış ı ır ( 10 ) \Ve~ra tıc 1ı ( i~) kcç ı 

Icrdc ~a pııı ı ş o ldlıı1;u ıaramıılı elckıron lIlıkrosı.. opık bı ı 

çalışmada da belll.cr bu lguları bıld ı nııck ıcdır Eşek lc rı 'ı 

MN ' lıın palpebnıl yuııınde de la m ın;ı cpııclı~alısııı 'i r 
yer krıpı benzcrı çökıı ııııı lerıne rasılaııd ı Pal pebra ı er

S J~'a lıl1l serbest kcnarı nda !"nıın;! ep ıı elı)alıs gcnış ,c 

(ii) 
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11/1111 Iıl1kroskopık papıllalar ıçerıııckteydı Kornerıl 

ı e palpebr:!l ~u/lere geçıldıgı nde ı se mıkroskopık 

papıll;ılarııı defllılığlJ1l k;ı~bcıııgı saptandı MN 'm 
sc rbest kenarındakı epitel )ıuerelen arasında goıle

ncIL çok sa~ ıda ı)ıgmcnl hııe relen Iıt crrllıırde 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~rıca kome;!1 ~lJıde epııclııı 

hemen :ıltıııd:ı so lııe r it ;ı g rcga t lenf follıkü ll erı ııin 

ıcr aldığ ı l-uX ıO , IS) , deıelerde MN 'ml1 subepı 

ıclı~al bağdakusıı ıçınde kapılar damar ağları bııhm

dııgıı blldınlmekıedır iX) Bıı çalışlUada d" subepı

Iclll.11 bagdokuda çogıııılııkla kollage ıı ıurde ıplık

ler ~cr alırkeJl sc~ rek olar:ık la C la S l ık ıplık lere 

rasılaııdı \'ıııe !:>ııbcpıtclı~al bağdokıı ı çerısınde ka
pıll:ır daıııar ağları ıl c konıe: 11 ~ul.de Icnfoıd doku 

ıe Icııffollıkııllen goııcııdı 1311 bulgular da hIcratilI' 
ıle paraldlık gostaJ1lekt edır MN'd:1 bulunan Ç: II):I 
ıcıa 'T" şcklıııdckı kıkırdağ ııı ( cartılago palpcbra 

ıerıı:ı) nııllJllall1lar. kopek ıe cşekıe hl~:ıJın, ai. 
(lOJHIl I ıe kcdıde i~ dasıık lUI'de olduğu bıldı nl
Iılckıcdır ı ,,S 10, 1 i) N:ıgpal (Xi de\ede, Schr;ıJ1l1l1 

( LO ) kedıdc kıkırdah lHiıınkslılıl1 PAS ıl e ~ogtll1 bır 
ı l,!; lk .. II Qn ı erelı g ıııı gOSll,!rı ııışkrdır E~cklcrdc pal 

)lChLI le ı .. ı~aııııı O fl : ı ~ ıııd ; ı 1('1 alaıı kıkırd:ık hı~alııı 

Dıe/Iıgıı le Iııeraııın: iii l1l:tktadır A ııcık . [ııeraııırdt' 

(X ın) ~o/ll cd ıl c Jl bc lırg ııı bır pcrıkoııdmlılll ;J\ın 

.:dılc lIIl,;dl ('c\ res ıııdc bıılıııı;m koll: ı geıı IplıkJer 

kıhırd;ık ık ılı şkılı~dı 1\ 1111,11 1 "en kes ııl e rın l1Iec-
1ı':11I1IC,>1 ,011l ICI I1I(\;I [ harline bc ı ıı,cd ı g ı (\uşu-

1!1ıleJl kıkııdagm 1ıı;lıllh ~ ı PAS ık liı\ır rc:ıksııoıı 
ıcrdı 

Kıkııd:11- çörc~ıııdckı be/lerııı (gl palpebra 

ıerlıa) \lı/lcl- olanla rıııııı l~ i p: ılpcbra ıerı ıa s ııper

rıc ı : ılı , gllııkııı:IııS); tl eşeh \C' kedıd C' se roı , kopck 

ıe ,ığırd;! ~erbıııııkoı domıııda ımıkoı deıcdc ~ag 

LLCII \:ı)lı~ ıııda oldilgli b l ldııdlllCkıcdlı (2,l,7,X, 

11 [") Hiıl'clerıaıı lx'/l (gl [xılpebra ı erlı;ı prorııııdlıS) 

u bıah da I s ııııl c lı(lınleJl de nndekı beıkI' ı se 

Ick lırıı :ık lıla rd : ı ı 'e kopekte blıhllllt1al (71,1 Dhıııg

ra ('i eşekıc gl Iılklll:11I 5' 111 se raı kar:ıhterde i 'c 

ıoğıııı o l ; ır:ık PAS pOıı ıır bo~;llIdığllıl bıldlflllCkıc

dır Bıı ça lı ş JIlad:ı dn ı og ıııı ol:ı rak PAS [>oıı ıır 

h<JI:1I1:1I1 ii,; : ıkılı (' ı k: IIı :III:ır ~ 1 ~ l e lıııııc !-ıalııp semı 

IlC/krc ı.1~11;lJ1 dl 

r; ı şb, ı ~ ( 11) p:ılpcbr:ııc r s ı _ı;ıu,: ıııcle k;ı s ıplıklerı 

huhlıı:1ı1 leh h:ıy\:ııı ola rak kedı~ı hıldırmcklcdır 

"chr:111I1Il 110) kedıll.:rdc MN 'ıı1 ııaı,al goı açısınil 

dognı hı.,ıııılaı:ııd:ı derın b;ığdokıı ıçen"ın(\e dııı 

. 

k:ı s ı ellcrıııı, Nur ('.I) ı \e ı:ı\~aııl:ırd:ı (,.ı/gılı k;ı~ tdlemıı 

gosl el'llll~lcrdır 811 çalışıııada d~ı Ilıcdl;ıI goı ,ı(,.ı!. ıııd:ıkı 

denıı bagdoku ı çerısınde kıkırd;ı!:.ı do~rıı 11 /;11l<111 .11 

S;I,I ıda dııı kas demcılerıııııı go/k Bııı r,ı .... .:hr;lIıııll IB 
(W) bııl g ııl:ırı ıle beıl/erlık gos ı e rınehı 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 ıolojıh ıapısı aç ıkla uma,I'! ,~ılı~ıldı Lld~ 

edıkn bulguların . bııııdaıı so ıırıı ı.ıpıl : ı cı k 01.111 o/cl lıkle 

MN ' ıı1 hareket ll1ek:IIH / masl ıe 1111 1('['\:1.<.101111 Ilıerı ııdekı 

çalışmalara ı.\ıık ıuıacağ! kal1lSll1d:1ı ii 

K;ı~ııakl:ır 

ı. Ihnnıırt, J.)) :ınd ('11111.. , ii ( ( ı'nu ) \I,IIILI,I I ,,1 
1I1';lıllugh"ıl ' kd\llı\)lI"" lhll1dlıll i 1\11I~'\('IH.' 'oJı,1ı y" ı).. 

ı , Ikllnmnn 11. 0 , (19~,IJ, i ""ıhook ol \'d.:IIII.111 
)(ı~tııl{)g\ hırıln i dnıoıı i"'~i ,mJ i dıı~.:ı l'lııldd.:lphı.ı 

J Dhingnı Lı), ( 1')711 [11,lologı.,ıl dn.! Ilblı .... h.:llI l l.ıl 

~llI(lı..:' \ .11 ılı.: Nldıı,ıııııg \kIIıI'ıWIl,' 1.1 ılı ... 1 }"I\ı...~\ 11-\1 1 

Joıııııal ollkS<.:,uth i 'n-'ı,! 

-4 . Gı'lI~ R. ( 1')75) SI'iSUlI.ıııı.l (im,~m,ııı, ı lı.: \11,*'11ı\ lll 
ıh.: Ikllıı.:, I I. "111111;11, 11111 [dıiltIII W II .... <l l llı'kı- (' i' 

l'hılaJdphld 

5 Ki.:rııan J,A ( 1')')11) llı,I,I]ıı;!lı,11 ,ıılJ 11 hluı.h.:nllı,l] 

M.:IIl\II,I, .... CUlııd lıhılOlI l'cJ';!:ılıııılllh' ", (h.!nr,[ N.:ıı YOl!.. 

(" KIJl'h r (L,)"J) i chıllullı ıkı Vd,'III!iI':1 \11.11\11111': 
(,lISIdI II,L!I.:I "cll.ı;:l..:ıı,1 SIIIHg,ın 

7 MilI,'r t:,1\1. (l',n-ı) \11.111l111l ol i)()~ \~ il ".ıııııd':b 

Cı' I'lııl;lı.klphIOı ı .,llıd,!I1 

X Nagıml ~, K , Siııgh C,. Dhiııgl'~ LO .. Siııgh y , 
(1') ') 1) lIhh'IlHlIphlıllıgl ıll ılıc IIlılıt;l1ıng I11l!ll1hıalıl! ıll Indıaıı 

L:ıınd [mh;1l1 'ımın ı ;ılııl Anıııhl l SÇI':II~C~ (, [ 7 ııl)-I-(,'IS 

') Nur 1.11 .. Ünal G. (19')1:1) 1I1~IOI\l~ll:lll1ll':'llf;llii\1l ,lll 

ıhe I1ll!l1lhı:lılc fP:ıl p..:hl,1 111 ) 11\ ılıl! N.:\ı /c.ıliıııd (tıbhıı 111,)1 
111111 S;ıg IIIII>..-lg nı~l\l- ı dal 

iii, Sı:hr:ımm LL ,. UII~l'r K. , Kl'l'll'r, C. (l~'J-I) 1111l~l t oıwl 

Moıplıulııg\ o( [lt.: N!~I\lııltl1f M~'ll\hLllh: ııı i ).'11\\':"11, Cıı 

Aıııı Aııal 171> IOI · [ IJS 

tl. Si"uıı S" Cn",ııı:11l1l J,D, ( i%-i} Alldııııııı ııl ılı.' 

I},·,ııı..:slı( Aııllll,ıls l'llurtl hhllnıı \v ii S,ıııııd..:ı, L\l 

Phıl.ıddphıa, [ oııdoıı 

ıı , Talı ,lu!:I,' A , (I')'))) ()/d l!ıslıılnıı Yıınlt ll M;llb.li1~IIı).. 

Saııal ll Aııh:lIi! 

13, Ta)h ıı ) 1\1, ( 1 ~'J(, ) VI!ICIIIICI ı\..:,ıtıö"ılugı.ı 1.IIIICI 
V,ıı Aııh,ıı,ı 

1-1, Wl',ır:ıudı K.ll \ i ')H-4 i [hc :-;lIll,ln:,llılıc l ' ll11ll1l1ıltl . 1 

ılıl)om.:,11l [{ıııııııı;ıııls Alld !\ı ı;ıl i i·) ~ 7· '2 

ı:' , WilIiıım J, IJ, 11 ')')3) Applı..:d V.:lerıll;lr\ [lhlıı ] (\~1 

\\ıllı,lIlı s ,md Wıl~lIh ıı.lllıIllUI.: 



,,( 1,'11-111. Il" ~,)! 19Y~ \"·:1 (,'.~i 

Şdıl i P:ı l ı>Cb r:ı ı ers ı):ıııııı pa l pebr:ıl ~Ll/Llrıdekı krıpı ben/en ÇOkulIlu[cr ık "ok k,u l ı kubık 
nonl-. er: ılllll/e epııel ıçerısliide grupbr ~ap:ın k:ıdch hııe re len (ok) \ aıı G ıcsson 1;':0:\ 

• 

• • 
, 

• • 
, 

, 

Şekı : 2 PAS poıı ı ıf kadelı huercıen \c \al : ııı ç ı çok ka l lı pınımaıık cpııc1 gOTlluuınu '''feıı !:ııııııı:ı 

cpıtcl, , :ııı.., Palpebr:.1 \1\1 PAS 720 X 

- ı 



i i C 1'1,, hıl. I)ı'/~, 191)7, ,1)(1-1).68-74 

..--. : 0. 
iIı"'~ . i.ii"':- \. 
~ ... ' O 

., --!'"-~ ...,. ----

\, 

Şcı..II ; PAS ık .\0[;11 11 bo~;ıııan scröı bcl.lcr (s) \'C l.ay ı fOOyana n k ı k ırdak ınatr ik s ı Ok dllLgıı ıı sc~ırlı 
1:lllIın:ll..'pııcll~:llıs PAS ıso X 

~1..'ı..11", P:ılp .. :bı.ı lı'r$I ,\;ııııll 1I/1I11 \C gcnış 1I1lı..roı;ı..0I'Iı.. p:ıpıllal:ır ıçereıı Sı'rbı.! s ı kıı;ın Oı.. pıgıııcıı t 
Iııı ~ rckı i i nplc "7~ \ 

., , . 



• , 
or 

A B 

Şckı1 5 A Sul.x:pııclıı;ıl u;ıgdo]"ııd,ıı..ı ı..rıJJagcl1lpllı..lcr 

dı~ıık Iplıı..Jcr Orsem '400 :\ 

J J I' i ',1, l'lI~ n·ı').!. I'I'I~ . . \(/.:11 6S-/.! 

• 
. ' . .. - -

)cı..ıl h Kome:ı1 Hl/Ce kuloıd doku. okl:ı r bpdlar damar damarlar Tnpk 72 ;... 

71 



 

i i i i ,'I l 'Iı A /Jr").!. {rJY7. 81 1-2} M-7.J 

- ' 
51: ~ ıI 7 P; ıl pcbra h.:rs l ~ a IH n kome;!1 \ii/i ı oklar dıııgun sc\ır ll lamıııa epHe1l\:ıh~ ,\! r oı hClkı Inph:: 

LXii .'\ 

Şekıl X l'al ıx: lıc ı Ic r~ı ~:ırun dcnır bagdokusu ı çımkkı dııı ~as dcme ı l e rı Trıpk ı ~lI.'\ 


