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• 4. haftanın başında somitlerin ortalarında miyosel adı verilen bir boşluk oluşur. 
Miyoselin oluşması ile somit duvarları, ventral, medial ve dorsal duvarlardan oluşan 
üçgenimsi bir görünüm kazanır. 

• Her somitin ventral ve medial duvarını oluşturan hücreler hızlı bir mitoza 
girerler ve gevşek yapıda mezenkim oluşturarak notokordun çevresine göç ederler. 
Oluşan bu yeni hücre grubuna Skleretom adı verilir. 

ü Sklerotom notokordu çevreleyerek kondroitin sülfat ve kıkırdak matriksi için 
gerekli diğer molekülleri sentezler ve kolumna vertebralisi oluştururlar. 

• Dorsal somit duvarı ise Dermatom ve Miyotom adı verilen iki ayrı hücre grubuna 
dönüşür. 
ü Dermatom hücreleri ise yüzey ektodermi altına yayılarak dermis ve deri altı 

bağ dokusunu meydana getirir. 
ü Miyotom hücreleri o segmente ait vücut kaslarını oluşturur. 
§ Sırt kasları, interkostal kaslar, bazı ekstremite kasları.

ü Miyotomdan kaynaklanan bazı hücreler lateral somatik mezoderme göç ederek 
karın ön duvar kaslarını oluşturur.
§ Eksternal ve internal oblik kas, transvers abdomen kasları

ü Bir kısmı ise ekstremite kaslarının yapısına katılır.

• Böylece her somit; kendine ait segmentin kıkırdak ve kemik elemanlarını, miyotomu 
ile kas dokusunu ve dermatomu ile de derinin dermis ve deri altı bağ dokusunu 
oluşturur. 

• Nereye göç ederse etsin her bir somit köken aldığı segmental sinire sahiptir.

İntermediyer Mezoderm
• İntermediyer mezodermden ürogenital sistem oluşur.
ü Servikal ve üst torasik bölgelerde nefrotom adı verilen segmantal dizilimli 

hücre kümeleri oluşurken, daha kaudalde nefrojenik kordon olarak bilinen 
segmentsiz bir doku gelişir. 

ü Buradan ürogenital sistemi oluşturacak; Pronefroz, mezonefroz ve 
metanefroz oluşacaktır.

Lateral Plak Mezodermi
• Lateral mezoderm, hücreler arasında boşlukların belirmesiyle iki tabakaya ayrılır.
ü Bu iki tabaka, embriyonun iki yanında, ekstraembriyonik boşluk ile devamlılık 

gösteren intraembriyonik boşluğu çevreler.
• Lateral mezodermin yaptığı iki tabaka;

ü Somatik (pariyetal) tabaka, ektodermal epitelin altında yerleşiktir ve amniyonu 
saran ekstraembriyonik mezoderm ile devam eder. Vücut duvarının yapısına katılır. 
Şu yapıları oluşturur;
§ Vücut duvarı ve ekstremite derisinin dermisi
§ Ekstremitelerdeki kas ve bağ dokusu
§ Sternum
§ Mezotelyal seröz zarlar (Pariyetal pleura, perikard, periton)
§ Kıkırdak kaburgalar, ekstremite kasları ve vücut duvar kasları (Sklerotom ile 

birlikte)

ü Splanknik (visseral) tabaka, endoderme bitişiktir ve yolk kesesini saran 
ekstraembriyonik mezoderm ile devam eder. Bağırsak duvarının yapısına katılır. 
Şu yapıları oluşturur;
§ İç organları saran ince zarları (visseral pleura, perikard, periton)
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İntraembriyonik kölom

@ Mezoderm germ tabakasından oluşan yapılar

• Kardiyovasküler sistem
• Kan ve lenf damarları
• Dalak 
• Adrenal korteks
• Çizgili, düz ve kalp kası 
• Koroid, korneanın substansiya propriyası, kornea endoteli
• Ekstraoküler göz kasları, siliyer kas, siliyer cisim stroması, sklera, koroid, santral 

arter ve retina veni
• Dermis
• Bağ dokusu, kıkırdak ve kemik dokusu 
• Duramater 
• Vücut boşluklarını döşeyen seröz zarlar (perikard, pleura ve periton) 
• Eritrosit, Lenfosit, Mikroglia ve Kupffer hücreleri
• Ürogenital sistem (Böbrek, Over, Testis eklenti bezleri ve kanallar)

ENDODERMDEN GELİŞİM

• Endodermal germ yaprağından gelişen en önemli yapı gastrointestinal kanaldır.

• Endoderm başlangıçta ilkel bağırsak kanalının, vitellin kanalın ve allantoisin intraembriyonik 
epitelini oluşturur.

• Başlangıçta düz bir tabaka halindeki endoderm, embriyonun sefalokaudal ve lateral yönde 
katlanmasıyla vitellus kesesiyle omfalomezenterik (vitellin) kanal aracılığıyla bağlı 
bir boru biçiminde embriyo bedenine katılır. 

ü Bu boru ilkel bağırsak taslağını oluşturur.
• İlkel bağırsak, baş, orta ve son bağırsak olmak üzere üç bölümde incelenir.
ü Baş bağırsak prekordal plak bölgesinde, bu dönemde bukofaringeal zar 

(orofaringeal membran) olarak adlandırılan ektoderm ve endodermden oluşmuş 
bir membran ile başlar. 
§ Bu membran ektodermal stomadeumdan oluşan ilkel ağız ile baş bağırsağın 

başlangıcı olan farinksi birbirinden ayırır.
§ Bukofaringeal zarın yırtılmasıyla (4. haftada) amniyon boşluğu ve ilkel bağırsak 

bağlanmış olur.
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Primitif bağırsak gelişimi

ü Orta bağırsak omfalomezenterik (vitellin) kanal aracılığıyla vitellus kesesi ile 
bağlantıdadır. 
§ Göbek bağı içine doğru uzanan bu yapı normalde gelişmenin ileri döneminde 

körelir.
§ Erişkinde fibrotik bir bağ dokusuna dönüşecek olan bu yapının kalıntıları Meckel 

divertikülü (Meckel kisti, fistülü) olarak bilinir.
ü Son bağırsak, kloakal zar ile ektodermal kökenli proktedeumdan oluşan anal 

kanalın dış kısmı ile bağlantıdadır. 
§ Kloakal membranın 7-8. haftada yırtılması ile anüs ortaya çıkar.

@ Endoderm germ tabakasından oluşan yapılar

• Majör, minör tükrük bezleri
• Solunum sistemi epiteli
• Tonsilla, Tiroid, Paratiroid, Timus
• Karaciğer, Pankreas, Safra kesesi
• Mesane ve üretranın büyük bir kısmı
• Timpanik boşluk, Östaki borusu
• Şu yapıların epitelleri: 
  Gastrointestinal kanal, trakea, bronş, akciğerler Safra yolları ve safra 

kesesi, mesane, kadın üretrası, erkek uretrasının büyük bir kısmı, 
Vajinanın üst kısmı,  orta kulak boşluğu, Palatin tonsil epiteli
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Üç germ yaprağından gelişen yapılar
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SPOT BİLGİLER

• 3. haftada iki tabakalı embriyonik diskin 
(Hipoblast ve Epiblast), trilaminer germ tabakasına 
(ektoderm, mezoderm ve endoderm) dönüşümü…
..Gastrulasyon

• 3. haftada gözlenen yapılar... Primitif çizgi, 
notokord ve 3 germ yaprağı

• Gastrulasyonu başlatan olay... Primitif çizginin 
oluşması

• Primitif çizginin oluşmasını sağlayan hücre... 
Epiblast

• Notokord oluşmasını sağlayan hücre... Epiblast
• Primitif çizgiye göç ederken özel bir morfoloji 

kazanan hücre (şişe hücresi)... Epiblast
• Ektoderm, mezoderm, endoderm oluşmasını 

sağlayan hücre... Epiblast
• Sakrokoksigeal teratomun köken aldığı yer... 

Primitif çizgi
• 3.haftanın başında ektodermi indükleyip, hücrelerin 

boyunu uzatan... Notokord
• Organogenesis sırasında primer indüktör görevi 

yapan... Notokord
• Nucleus pulposuslar nereden gelişir... notokord
• Notokord dokusunun artıklarından gelişen  tümör... 

Kordoma
• Epilast hipoblast arasında mezenkimal karekter 

kazanan epilast hücrelerinden oluşan germ 
yaprağı…..mezoderm

• Mezenkimal hücrelerin hipoblast tabakasını işgal 
edip buradaki hücrelerin yerini almasıyla  oluşan 
germ yaprağı….endoderm

• En üstte bulunan hiç göç etmemiş  epiblast 
hücrelerinin oluşturduğu germ yaprağı… 
ektoderm

• Mezodermin bulunmadığı yerler… Orofarengeal 
membran, notokord, kloakal membran.

• Gelişimin 16. gününde, vitellüs (yolk) kesesinin arka 
duvarında, bağlantı sapının içerisine doğru oluşan 
divertikül….allantois

• Allantois ….
- İnsan embriyosunda erken dönemde kan yapımını 

üstlenir.
- Allantosin kan damarları, umblikal arterleri ve 

venleri oluşturur.
- Mesane gelişimine katılır urakusu oluşturur..
- Urakus erişkinde, median umblikal ligament olarak 

bilinir.
• Allantois kistlerinin birlikte görülebildiği gelişim 

anomalisi….  omfalosel 
• Embriyo katlanırken embriyonun bedeni içinde 

kalarak  kloakanın oluşumuna katılan….. allantois
• Plica umblicalis medianus hangisinin artığıdır... 

allantois
• Lig. teres hepatis neyin artığıdır... Umblikal 

venlerin
• Nörülasyon kaçıncı haftalar arası gerçekleşir... 

3-4.hafta

• Nöral tüpün anterior nöropor açıklığı kaçıncı gün 
kapanır... 25

• Nöral tüpün posterior nöropor açıklığı kaçıncı gün 
kapanır... 28(27. günün sonu)

• Nörulasyon tamamlanması ne zaman... 4. hafta
• Nöral tüpten gelişen... Santral Sinir Sistemi
• SSS‛nin en sık görülen konjenital anomalileri... 

Nöral tüp defektleri
• Embriyonel gelişimin hangi haftalarında nöral tüp 

defektleri görülebilir... 3.-4. haftalar nöroporların 
kapandığı haftalar

• Anterior nöroporun kapanmaması… anensefali veya 
meroensefali 

• Posterior nöroporun kapanmaması… spina bifida 
• Kafatası sütürlerinin erken kapanması durumu… 

Kraniyosinositozis
• Posterior nöropor kapandıktan sonra oluşan 3 primer 

beyin vezikülü….prozensephalon, mezensephalon, 
rhompensephalon

• Serebrum hangi beyin vezikülünden gelişir... 
telensefalon

• Mine tabakası nereden gelişir... Ektoderm
• Hipofiz nereden gelişir... Ektoderm
• Myoepitelyal hücreler nereden gelişir... 

Ektoderm
• Meme bezleri…..Ektoderm
• Parotisin embriyojenik kökeni... ektoderm
• Gözde iris kasları nereden köken alır... 

ektodermden
• İlkel ağız boşluğu tavanını döşeyen ektodermden 

gelişen... Adenohipofiz
• 3. ventrikülün tavanında bir çıkıntı olarak gelişen 

yapı... Epifiz
• Ektoderm kökenli olan beyin zarı... Araknoid, 

piamater (dura mater mezoderm, diğer beyin zarları 
ektoderm kökenlidir)

• Vücuy dış yüzeyi ve dış yüzeyle bağlantılı yapılar…
Ektoderm

• Sinir sistemi yapıları….Ektoderm
• Göz, kulak ve burundaki duysal yapılar…

..Ektoderm
• Nöral katlantılar birbirine yaklaşırken aktif 

migrasyonla nöral tüpü terk edip mezenkimal 
karekter kazanan nöroektodermal hücrelerden 
oluşan… Nöral krest hücreleri

• Böbrek üstü bezi medulla kromaffin hücreleri 
nereden gelişir... Nöral krest

• Melanositler nereden gelişir... Nöral krest
• Odontoblast nereden gelişir... Nöral krest
• Periferik aksonların Schwann hücreleri... Nöral 

krest
• Periferik gangliyonların Satellit hücreleri... Nöral 

krest
• Gangliyonların embriyolojik kökeni... Nöral krest
• Son bağırsak duvarına yetersiz göçü ile Hirschsprung 

hastalığına neden olan embriyolojik hücre... Nöral 
krest hücresi

• Baş ve boyunun dermis ve hipodermisi nereden 
gelişir... Nöral krest


