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İNSANDA EMBRİYONİK GELİŞİM

• Döllenme gerçekleştikten sonra fallop tüpünde oluşan zigot, ilk 
mitoz bölünmelerini geçirmeye başlar. Buna segmentasyon
denir.

• Mitoz bölünmeler sonucu oluşan her hücreye blastomer denir.
• Yaklaşık 16 blastomerden oluşan dut görünümündeki 

embriyoya morula denir.
• Morula evresindeki embriyonun iç tarafındaki hücreler dışarı 

doğru göç ederek içi boşluklu tek tabakalı hale gelir. Bu evreye 
blastula denir. İçerdeki boşluğa blastosöl, bu boşluğu dolduran 
sıvıya blastosöl sıvısı denir.

• Blastula evresinin ilerleyen aşamalarında hücre farklılaşmaları 
başlayarak embriyonin iç kısmında kiste benzeyen hücre  
grupları oluşmaya başlar. Bu aşamadaki embriyoya blastosist
denir. Blastosist aşamasında iken embriyo fallop tüpünden 
çıkıp rahme düşer. Endometrium tabakasına implante olur.

• Embriyoda hücre farklılaşmaları ve hücre göçleri devam eder. 
Gastrula evresine geçilir. Bu evrede embriyonik dokular 
oluşmaya başlar. Embriyonun alt kısmındaki hücreler 
farklılaşarak içeri doğru göç etmeye başlarken blastosöl
boşluğunun yerini endoderm tabakasıyla çevrili gastrula 
boşluğu almaya başlar. Bu boşluk arkenteron (ilkin bağırsak) 
olarak adlandırılır. Hücre göçünün arkenteronu oluşturmak için 
başladığı bölgedeki açıklığa blastopor (ilkin ağız) denir. Bu 
bölge gelecekte embriyonun anüsünü, boşluğun diğer ucu ise 
ağızını oluşturacaktır. Gastrula evresinin ileri aşamalarında 
üçüncü tabaka olan mezoderm oluşmaya başlar. Mezoderm 
katlanmasıyla ikinci vücut boşluğu olan sölom gelişir. 

• Embriyonun sırt kısmında içi boş bir sinir kanalı oluşurken 
(nöral tüp), Bu sinir kanalının altından notokort (Bağ dokudan 
yapılma basit omurga) gelişmeye başlar.

• Gastrula evresinde oluşan bu üç ebriyonik tabaka önce 
histogenez ile dokuları oluşturmaya başlar. Ardından 
organogenez ile organlar gelişmeye başlar. Bu süreç içinde 
apoptosis (programlanmış hücre ölümü) ile organlar şekil 
kazanırken, embriyonik indiksiyon ile embriyonik tabakaların 
birbirine temas edip yeni doku ve organları oluşturma süreci 
devam eder.
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Yaklaşık 38-40 haftalık büyüme ve gelişim sürecinin sonunda bebek dünyaya gelir.



İNSANDA EMBRİYONİK GELİŞİM

Zigotun ilk bölünmeleri 
olan segmentasyon
sürecinde embriyo 
blastula evresine 
ulaşıncaya kadar 

hücreler, interfazın G1 
ve G2 evrelerini 
geçirmezler. Bu 

nedenle oluşan her 
hücre bir öncekinden 

daha küçük olur. 
Zigotun hacmi bu 

dönemdeki 
embriyonun hacmiyle 

yaklaşık olarak aynıdır.

Damak



Embriyo gelişiminin ilk 2-4 

haftasında besin ve oksijen 

ihtiyacını plasenta karşılar.

Embriyo gelişiminin ilk 2-4 haftasında 

doğrudan endometriyumdan beslenir. 

Daha sonra embriyonun besin ve 

oksijen ihtiyacını plasenta karşılar.

PLASENTA VE GÖBEK KORDONU

Anneye ait endometrium, embriyoya ait epiblast

ve trofoblast (koryon zarı) hücrelerinden oluşur. 

Anne ile fetüs arasında difüzyon, aktif taşıma 

gibi hücre zarından madde geçişi yöntemleriyle 

madde alışverişi yapar. Hamilelik sürecinin 3-4. 

haftasında oluşmaya başlar. Hamileliğin 5. 

ayından itibaren progesteron ve östrojen 

hormonu salgılar.

Fetüse ait iki atardamar, anneye ait bir 

toplardamar, vitellus ve allantoyis kesesinden 

oluşur. Vitellüs besin depo eden, allantoyis atık 

depo eden kese olup bizlerde bu keseler göbek 

kordonu oluşumuna katılır.

Plasenta ile fetüs arasındaki bağlantıyı sağlar.

Plasenta 

Göbek kordonu
Amniyon

kesesi
İçindeki sıvı ile beraber embriyoyu 
darbelere ve sıcaklık değişimlerine 

karşı korur. Gelişimin ilerleyen 
safhalarında fetüs bu sıvıyı içerek 

sindirim sistemiyle ilgili pratik 
çalışmalar yapar.
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