
 

>> OKUYUNCA ŞAŞIRACAKSINIZ: B�yoloj� Hakkında İlg�nç B�lg�ler?
Döllenme olayının döllenme borusunda meydana gelmes�n�n ardından z�got ard arda m�toz

bölünmeye uğrayarak çok hücrel� b�r embr�yo meydana gelmekted�r. Embr�yonun gel�ş�m sürec�n�

tamamlamasıyla yen� b�r b�rey meydana gel�r. Z�got sürec�nden başlayıp yen� b�r b�rey�n meydana

gelmes�yle sonuçlanan olayların tümüne gel�ş�m basamakları den�lmekted�r. Embr�yonun gel�ş�m

basamakları 3 aşamadan oluşmaktadır.
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Segmentasyon

Gastrulasyon

Farklılaşma ve Organogenez

Segmentasyon

Yumurta hücres� spermle döllenme olayını gerçekleşt�rmes�n�n ardından z�got meydana gel�r.

Z�got daha sonra b�z� d�z� m�toz bölünme geç�rerek hücre sayısını arttırır. Bu bölünmeler�n

tümüne segmentasyon den�lmekted�r.

Segmentasyon evres�nde herhang� b�r hücre büyümes� meydana gelmez.

Segmentasyon olayında z�got hacm� azalan küçük yen� hücreler oluşturarak yen� hücrelere

bölünür.

Segmentasyon sonucu meydana gelen hücrelere blastomer den�lmekted�r.

İlk blastomer z�gotta meydana gel�r. Z�gotta �lk m�tozun gerçekleşmes� �le �k� blastomerl� b�r

yapı oluşur.



Z�gotta meydana gelen 2 blastomer tekrar tekrar bölünerek 4, 8, 16, 32 şekl�nde artarak hücre

topluluğunu meydana get�r�r.

Blastomer sonucu oluşan aynı büyüklüktek� ve aynı kalıtsal özell�klere sah�p dut

görünümündek� hücre topluluğuna morula den�lmekted�r.

Morula evres�nde yer alan b�r embr�yo, görünürde çok sayıda hücreye sah�p olsada

blastomerdek� toplam madde m�ktarı z�gottak�nden daha azdır. Çünkü z�got büyüme

göstermeden bölünmekte olduğu �ç�n ve z�gotun yapısında bulunan v�tellusun (bes�n

maddes�n�n) bölünmeler esnasında enerj� elde etmek �ç�n kullanılmasıdır. Embr�yo kütles� döl

yatağına yapışması �le artmaya başlamaktadır.

İlk bölünmeler�n gerçekleşmes� �le b�rl�kte hücre sayısı artar ve hücreler kenarlara doğru göç

etmeye başlar. Bu hücre topluluğunun �çer�s�nde, �ç� özel b�r tür sıvıyla doku olan b�r boşluk

meydana gel�r. Meydana gelen bu boşluğa blastula boşluğu den�lmekted�r. Blastula boşluğu

blastosöl adı �le de anılmaktadır.



Dış kısımdan tek sıralı hücre tabakası �le çevr�l� olan ve �ç� sıvı dolu b�r kürey� andıran bu

embr�yo evres�ne blastula den�lmekted�r. Blastula evres�nde farklılaşma gerçekleşmemekted�r.

Emr�byon�k gel�ş�m evres�n�n blastula evres�nde hücre çevres� �le temas hal�nde bulunduğu �ç�n

gaz alış ver�ş� kolaylıkla gerçekleş�r.

Embr�yo, blastula evres�nde döl yatağına tutunmak �ç�n hazır halde bulunmaktadır. Döl yatağına

tutunmuş z�got yeter�nce gel�şt�kten sonra blastos�te dönüşmekted�r. Blastos�t hal�ne gelm�ş

hücre topluluklarının her b�r hücres�ne embr�yonal kök hücre den�lmekted�r. Bu tür kök

hücreler gerekl� durumlarda hücre kültüründe kullanılmak, b�l�msel deney ve gözlemler �ç�n

kullanılmaktadır.

Gastrulasyon

Blastula evres�nden geçen b�r grup hücre �çe doğru çökmeye başlar. Bu çökme �şlem� �le b�rl�kte

�lk s�nd�r�m boşluğu arkenteron oluşur. Arketonların oluşumu sonucu embr�yo artık �k� tabakalı

olur. Embr�yonun dış kısmında ektoderm �ç kısımda �se hücre çöküntüler�nden kaynaklanan

�k�nc� b�r tabaka olan endoderm bulunmaktadır.

Ektoderm ve endoderm tabakalarından ayrılan bazı hücreler farklılaşarak üçüncü tabaka olan

mezoderm� oluşturmaktadırlar.
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Mezoderm gel�şmes�yle oluşan �k�nc� vücut (karın) boşluğuna sölom den�lmekted�r. Sölom farklı

b�yoloj� kaynaklarında gastrosöl olarakta adlandırılmaktadır.

Bu evredek� yapıya gastrula den�lmekted�r. Gastrula oluşumuna �se gasrulasyon
(tabakalaşma) den�lmekted�r. Sünger ve sölenter canlı grupları ektoderm ve endoderm

tabakalarından oluşmaktadır. Bu canlı gruplarında mezoderm tabakası bulunmamaktadır. Yassı

solucanlardan �t�baren d�ğer tüm canlı gruplarında mezoderm tabakası bulunmaktadır.
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Farklılaşma ve Organogenez
Gastrula evres�nde en bel�rg�n olarak yaşanan olaylar, organ�zmanın tüm doku, organ ve

s�stemler�n� oluşturan embr�yo tabakalarının meydana gelmes�d�r. Bu endoderm, ekzoderm ve

mezoderm tabakalarının farklılaşması sonucu doku ve organları taslakları oluşur. Gebel�k

sürec�n�n �lk üç ay d�l�m�nde meydana gelen bu olaya organogenez den�lmekted�r.

Organogenez evres�n�n sürec� değ�şen gen akt�v�teler�, hücreler�n göç etmes�, hücreler�n

aralarındak� kümeleşme ve karşılıklı etk�leş�mler� �le meydana gelmekted�r. Bu evrede meydana

gelen olaylarla hücreler�n şek�ller�n değ�ş�kl�kler gözlen�r.

Organogenez�n �lk süreçler�n embr�yon�k tabakalar daha

küçük hücre topluluklarına ayrılır. Bu hücre toplulukları

genler�n kontrolüyle bel�rl� doku ve organları meydana

get�r�r.

El ve ayak g�b� organların oluşmasında rol alan bu hücre

topluluklarının b�r kısmı çoğalmaya devam ederken b�r

kısmı �se ölerek organın şek�l kazanmasını sağlamaktadır.

Farklılaşma gösteren �lk yapılar bey�n ve s�n�r s�stemler�d�r.

B�z �nsaların embr�yosunun gel�şme sürec�nde embr�yoyu

korumak, gaz alış-ver�ş�n� düzenlemek, beslenmey� sağlamak ve oluşan atıkların dışarı

atılmasını sağlamak �ç�n embr�yon�k zarlar olarak n�telend�r�len yapılar oluşmuştur. Embr�yon�k

zarlar ve görevler� aşağıda s�zler ayrı başlıklar şekl�nde ele aldık.

Embr�yon�k Zarlar ve Görevler�

 



Amn�yon

Embr�yonun en �ç yüzey�nde bulunan zardır. Bu zar yapısında bulunan keseler�n �çer�s�nde amn�yon

sıvısı bulunmaktadır. Amn�yon sıvısının görev�, embr�yoyu darbelere karşı ve sarsıntıların

yaşanması durumunda korumaktır. Ayrıca amn�yon sıvısı �le embr�yo kurumamaktadır.

V�tellus Keses�

Embr�yon gel�ş�m� �ht�yaç duyulan bes�n maddeler�n�n (v�tellus) depo ed�ld�ğ� kesed�r. İnsanların

embr�yolarında kılcal damarla kaplı plasenta oluşmaktadır. Embr�yo bu plesenta sayes�nde

beslen�r. Bu nedenle v�tellus m�ktarı oldukça azdır.

Plesenta; Bes�nler�n, solunum gazlarının ve boşaltım atıklarının embr�yo �le anne arasındak� alış

ver�ş�n� sağlamaktadır. Embr�yo plasentaya göbek bağı �le bağlıdır. Amn�yon zarının kenar kısımları

b�r araya gelerek göbek bağını oluşturmaktadır. Bu oluşuma v�tellus keses� ve allantoy�s katılır.

Göbek bağında 2 atardamar ve b�r adette toplar damar bulunmaktadır.

Allantoy�s

Plesantalı memel� canlılar dışında kalan d�ğer canlı türler�n�n embr�yolarında meydana gelen

atıkları depo etmek ve kar�yon �le b�rl�kte gaz alış ver�ş�n� sağlayan zardır. İnsan embr�yosundak�

atık maddeler göbek bağı atılmaktadır. Bu nedenle allantoy�sler göbek bağının oluşumuna

katılmaktadır. Zamanla körelerek kaybolur.

Kor�yon

Embr�yonun tüm zarlarını en dıştan saran koruyucu zar yapıdır. Kar�yon allantoy�s �le b�rl�kte gaz

alış ver�ş�nde görev almaktadır. Kar�yon, döl yatağıan �nce uzantılar oluşturarak plasentanın

yapısına katılmaktadır.

Embr�yon�k Büyüme ve Gel�şme



Embr�yon�k gel�şme süreçler�nde yapısal farklılaşmalar çok hızlı gerçekleşmekted�r.

4. ha�a �nsan embr�yosu 5 mm olmasına rağmen omurgalı embr�yosu olarak b�l�nmekted�r.

Organ s�stemler� şek�llenmeye başlar. Bunu b�r örnek �le açıklayacak olursak, kalp oluşmunu

gerçekleş�r ve kollar �le bacaklar oluşur.

6. ha�a sonuna doğru 12 mm uzunluğuna varan embr�yo baş kısmı �y�ce farklılaşır. Kol ve bacak

kısımları dışarı kısma doğru büyür.

8. ha�a embr�yo 25 mm büyüklüğüne ulaşmıştır. Göz kulak ve burun g�b� yapıların taslakları

�y�ce tanınacak hale gelm�şt�r. Yüz hatları �y�ce bel�rg�n hale gel�r. �lk ayak oluşur ve onun

ardından el parmakları meydana gel�r. İnsan embr�yosu bu evrede tanınab�l�r ve ayırt ed�leb�l�r.

sek�z�nc� ha�a �le b�rl�kte embr�yo fetüs adını alır. Fetüse cen�n‘de den�lmekted�r.

3. ayın �çer�s�nde fetüsün saçları ve tırnakları oluşmaya başlar. Gebel�ğ�n bu evres�nde c�ns�yet

bell� olur. Embr�yo 75 mm büyüklüğüne ulaşır.

4. ayında �nsan fetüsü erg�n b�r �nsan yüzünün şekl�ne sah�p olur.

6. ayda kaşlar ve k�rp�kler ortaya çıkar

7. ayda fetüs kırışık ve buruşuk der�l�d�r.

8. ayda der� altına yağ depoladığı �ç�n erg�nl�ktek� hal�n� alır.

Gel�şme doğumu ve doğumdan sonra erg�nleşme sürec� devam eder. Fetüsün döl yatağında

gel�ş�m sürec� ortalam olarak 280 gündür. Bu süre zarfı dolduktan sonra fetüs döl yatağından

dışarı atılır.

Doğumun gerçekleşmes�nde yumurtalık, h�pof�z bez� ve plasenta 

hormonlarının rolü vardır. H�pof�zden salgılanan oks�tos�n hormonu döl 

yatağı kaslarının kasılmasını uyarır. Bu durumda ham�leler doğum sancısı 

çekmeye başlar. Fetüs, kasılan rah�m kasları sayes�nde başı önde 

olacak şek�lde vaj�naya doğru �t�l�r. Bu sırada amn�yon zarı 

parçalanır ve �ç�ndek� sıvı boşalarak doğum kanalını kayganlaştırır.

G�tt�kçe sıklaşan doğum sancıları sırasında fetüs vaj�nadan dışarı 

çıkar ve doğum gerçekleş�r. Fetüse bağlı göbek kordonu kes�l�p bağ- 

lanır. Doğumdan sonra döl yatağındak� kas hareketler� b�r süre daha 

devam eder ve eş den�len plasenta kalıntıları ve dış embr�yon�k zarlar 

dışarı atılır. Doğum sonrası döl yatağı küçülerek esk� hâl�n� alır.
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