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SAÇ VE SAÇLI DERİNİN SAĞLIĞI 

Saç sağlığı denilince saçlı derideki 100.000 adet veya daha fazla kıl yapısının genel durumundan 

bahsedilmektedir. İyi durumdaki saç kendini hemen belli eder. Parlar, kolay şekil alır veya yalnızca iyi 

görünür. Kozmetik uygulamalar ve fiziksel faktörlerin yanı sıra iyi beslenememe, anemi, uzun süreli 

açlık, protein eksiklikleri ve hormonal bozukluklar gibi sistemik hastalıklar sonucu saç sağlığı 

kaybedilebilir. Yaşlanma da saçlarda değişikliklere neden olur. Uzama hızı ve saç miktarı yaşla azalır, 

ancak saçın yapısal özellikleri yaşlılarda genellikle normaldir. Parlaklık, saç sağlığının en önemli 

göstergelerinden birisidir. Işığın yansımasını sağlayan bu özellik, kıl gövdesindeki kutikülanın 

sağlamlığı ile ilişkilidir. Eğer kutiküla sağlam ise saç korteksi ısı veya kimyasal maddelerden 

etkilenmemişse ve saç yağlanmamışsa saç iyi durumdadır ve parlar. Saçlar uygun şampuanlarla yıkanır 

ve uygun şekilde bakılıp uçları düzenli olarak kesilerek kırıklar engellenir. Sık olarak perma 

yaptırılmazsa ve saç boyama işlemlerinde belirli sıralar takip edilirse uzun süre sağlıklı kalabilir. Kıl 

kutikülası zarar görmüşse saçın bu kısmı cansız kepeklerden oluştuğu için tamir etmek zor olur. Saçların 

saçlı deriden ilk çıktıkları yerlerde kutiküla, yaklaşık on kat kepek tabakasından oluşur. Bu kepek 

tabakası 3-4 m kadardır ve uzun süre (6 yıl) kılı korur. Zamanla bu kepekler yıpranmaya başlar. 

Aslında doğal olan bu süreç, friksiyon, güneş ışığı, kimyasal maddeler, deniz suyunun tuzu, ıslanma-

kuruma, yüksek ısılı kurutucular kullanılması ve saçın uzatılması gibi durumlarda hızlanır. 

Kıl döngüsünün telogen veya erken anagen fazlarında dökülmeden önce kıllar kutiküla ve ardından da 

kortekste kırılmalar gösterir. İnvivo (canlı) ve invitro (cansız) çalışmalarda, saçların taranma, 

fırçalanma, soldurma ve perma uygulamaları sonrasında yıprandığı gösterilmiştir. UV ve ıslanma gibi 

faktörler de yıpranmada etkilidir. Anagen fazın uzun olması, fiziki ve kozmetik uygulamaların daha sık 

olması nedenleriyle saçlarda, vücudun tüm diğer kıllarından daha derin kutikülar ve kortikal 

dejenerasyonlar görülür. Saçın kimyasal yapısına en çok hasar veren işlem kalıcı dalgalardır. Bu işlem 

için önce disülfür bağları kırılır, daha sonra nötralizasyon işlemi sırasında dalgalı görünümü sağlayacak 

bağlar yeniden oluşturulur. Bu nedenle sık tekrarlanmamalı ve işlem sonrası saç bakımına özen 

gösterilmelidir. Boyalar ve renk açıcı işlemler de saçın kimyasal yapısına hasar verir. Boyanın etkili 

olabilmesi için kutikülaya penetre olması ve kortekse girerek etkili olması gerekmektedir. Çeşitli 

derecelerde saç hasarı kaçınılmazdır. Kozmetik işlemler saçlı deri içerisindeki kıl foliküllerini etkilemez 

ancak kimyasal yanıklar gelişirse folikül hücreleri etkilenerek kıl kaybına yol açabilir. Şampuanlama 

işleminin kendisi saçlarda hasara neden olmaz çünkü şampuanlar kutikülayı uzaklaştırmaz. 

Güneş ışığı ile kıllarda renk açılması olmaktadır. Doğal olarak daha az miktarda melanin içeren kıllarda 

yıpranma daha az olur. Güneşe maruz kalan bölgelerde kıllar güneşle solabilir. Çok koyu renk saçlarda 

renk açılması daha belirgin olur. Güneş ışığı, saç kuruluğu, yapıda kabalaşma, gerilimde azalma, kolay 

kırılabilirlik, renk, nem ve parlaklık kaybı yapabilir. Kahverengi saçlarda, eumelanin pigmentinin güneş 

ışınları etkisi ile oksidasyonu sonucu, renk solması gerçekleşir.  

Saç Sağlığını Etkileyen Sebepler 

“Saçlar sağlığın aynasıdır” sözü çok yerinde söylenmiştir. Çünkü insanın fiziksel ve ruhsal sağlığına, 

hatta kişiliğine önemli etkisi olan saçların da sağlıklı olmaya ve ciddi bir bakıma ihtiyacı vardır. 

Saçlar pek çok şeyden etkilenir. Bunları şöyle sıralayabiliriz: 

• Genetik faktörler: Genetik, anne, baba, kardeş ve yakın akrabalarıyla olan kan bağı benzerliğidir. Buna 

soya çekim de denir. Aile fertlerinde ve yakın akrabalıklarda sima (yüz) benzerliği, saç yapısı (ince telli 

zayıf veya kalın telli gür, düz ya da dalgalı) göz rengi gibi benzerlikler görülür. Saçtaki genetik farklılık 

her insanın doğal yapısından kaynaklandığı için sonradan önemli bir değişikliğe uğramaz. 

• Çeşitli hastalıklar: “Geçici saç dökülmesi” başlığı altında saç dökülmesine sebep olan hastalıkları 

saydık. 



• Hormonal dengesizlik: Kadın ve erkeklerde belli bir yaş döneminden sonra gebelik ve lohosalıkta 

meydana gelen “hormonal dengesizlik”ler saç dökülmesine tesir etmektedir. 

• Yanlış beslenme: Vücudun ve bilhassa saçın beslenmesi için gerekli olan A, B, C, D ve E vitaminlerini 

ve bazı mineralleri yeteri kadar almayan kimseler ile diyet veya zayıflama rejimini yanlış yapanların 

saçı zayıflar ve dökülür. 

• Güneş ve deniz suyu: Aşırı güneş ışınları, denizin tuzlu suyu, havuzlardaki klorlu sular, hava ve çevre 

kirliliği, saçların kalitesini bozar. Matlaştırır, cansız bir görünüme sokar. Uçları çatallaşıp kırılır ve 

dökülür. 

• Aşırı yorgunluk ve stres: Aşırı yorgunluk ve stres, insan vücudundaki bütün organları önemli şekilde 

etkiler. Sinir sistemi ve kan dolaşımının etkisinde olan saçlar da zayıflar ve dökülme görülür. 

• Kış mevsiminde, kapalı yerde: Kışın kapalı yerlerde hareketsiz yaşantı, kuru ve kalorisi fazla ağır 

gıdalar, vücudun bazı organlarında rahatsızlık yaptığı gibi derinin ve saçın ihtiyacı olan hayat suyunun 

kaybına ve kan dolaşımının yavaşlamasına sebep olacağından saçın gelişip büyümesine engel olur. 

• Yanlış bakım: Bazı kimseler saç bakımına önem verdikleri zannederler ama saçları için çok önemli 

olan şampuan seçiminde, fırça ve tarak konusunda fazla bilgileri olmadığı için yanlış seçim yaparlar. 

Kalitesiz şampuan, sert ve naylon fırça ile bozuk ve kırık dişli tarak saçları bozar, matlaştırır, kurutur 

kırılmasına sebep olur. Sanayi ürünü sert ve kalitesiz şampuan, saçın öz yapısını ve saçlı deriyi bozar, 

bazen alerjik durumlara da yol açar. 

Saç Yapısı 

1. Terminal Saç ve Saç Büyüme Döngüsü 

Saçlar periyodik bir değişim gösterir. Eski saçlar dökülürken yenileri onların yerlerini alır. Bu dönem 

üç devreden oluşur. 

• Anagen, saçın yeni oluştuğu devredir. Aktif dönemidir. 

• Katagen, yeni oluşmuş saçın deri yüzeyine doğru hareket ettiği devredir.Değişim dönemidir. 

• Telogen, dermal papillanın epidermis hücrelerinden ayrıldığı devredir.Epidermis hücreleri hacimce 

küçülür.Telogenden sonra epidermis hücreleri tekrar yeni saç oluşturmak üzere dermis hücrelerinedoğru 

uzantı yapmak için dermis tarafından uyarılır. Her dönemde aynı haberler, aynı sırada verilerek oluşan 

yeni saç, eski saçın kanalından deri yüzeyine çıkar, eski saç dökülür. Dinlenme dönemidir. 

 



Saçın Morfolojisi(Yapı Bilgisi) 

Saç dermis ve üzerine yayılmış olan epidermis hücrelerinden oluşur. Saçı meydana getirecek olan 

dermis hücreleri önce bir araya gelerek gruplaşır. Dermisten gelen bir haberle epidermis dermis içine 

aşağıya doğru uzanmaya başlar. Aşağıya doğru uzanan epidermis hücreleri daha sonra gruplaşmış 

dermis hücrelerini çevreleyerek dermal papillayı meydana getirir. Dermal papillanın oluşumu için bir 

habere daha gerek vardır. Bu ikinci haber “dermal papillayı yap” tarzındaki haber, epidermisten gelir ve 

türe özgüldür. En sonunda dermis kaynaklı bir haber “dermal papilla”yı yapan epitel hücrelerine 

ulaşarak onları saç gövdesini yapmak üzere çabuk bölünmeleri için uyarır. Bu haberde özgüldür. 

Dermisten gelen ikinci haber ile çoğalan epidermis hücreleri, deri yüzeyine doğru hareket ederek üç tip 

saç hücresine (kütikül korteks, medulla hücreleri) veya iç ve dış kök kılıfı hücrelerine farklılaşır. 

Bunların en dışında fibroblast ve yağ bezleri bulunan saç oluşmuş olur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Saçın Bölümleri 

Kıl folikülü longitudinal kesitte üç parçadan oluşur. 

1. Alt Kısım 

Folikül tabanından errektör pili kasının yapışma noktasına kadar uzanır. Kıl folikülünün en etkin 

kısmını oluşturur. 

2. Orta Kısım 

Errektör pili kasının yapışma noktasından sebase kanal girişine kadar uzanan bölümdür. Çevresini 

saran küçük sinir lifleri nedeniyle dokunma duyusuyla yakın ilişkidedir. 

3. Üst Kısım 

Sebase kanal girişinden foliküler orifise kadar uzanan kısımdır. Bu bölgede, çok sayıda dendritik 

hücre bulunur. 

Kıl folikülünün alt kısmının beş ana bileşeni vardır. Bunlar, dermal kıl papillası, kıl matriksi, kıl, iç ve 

dış kök kılıflarıdır. 

• Dermal kıl papillası: Anagen fazda, kıl folikülünün alt kısmı tokmak şeklinde geniştir ve bulbus 

olarak adlandırılır. Bulbus, matriks hücreler ve melanositlerden oluşur. Küçük, yumurta şeklindeki 

dermal bir yapı (dermal yapı papillası) kıl bulbusu içine doğru çıkıntı yapmıştır. Papilla, kıl 

folikülünün büyümesini sağlar ve devam ettirir. Koyu renk saçlı kişilerde, dermal kıl papillasında, 

melanofajlar içerisinde fazla miktarda melanin bulunur. Papillanın büyüklüğü direkt olarak folikül 

çapıyla ilişkilidir. 

• Kıl matriksi: Kıl matriksinde yer alan pluripotent hücreler, kılların ve iç kök kılıfının oluşmasını 

sağlar. Dış kök kılıfı ise epidermisin aşağı doğru uzantısı şeklindedir. Kıl matriksi hücreleri arasında 

melanositler bulunur ve bunlar kılların renklerini veren melanin içerir. Elektron mikroskobisinde, 

matriks hücreler ilkel epitelyal hücreler gibidir. Az sayıda intermediate flaman, çok sayıda mitokondri, 

iyi gelişmiş golgi aparatları ve oldukça büyük nukleo- sitoplazmik orana sahiptir.Kıl matriksini 

oluşturan hücreler, yukarı doğru gittikçe, farklı oranlarda keratinizasyon gösterir. Kıl gövdesinde 

içeriden dışarıya doğru, medulla, korteks ve kıl kutikülası yer alır. 

• İç Kök Kılıfı: İç kök kılıfının en dış kısmı henle tabakasıdır. Tek hücre kalınlığında olup ilk 

karotinize olan kısımdır. Üç tabakadan oluşur. Bu üç tabaka da melanin içermez. 

• Dış kök kılıfı: Epidermisin aşağı doğru uzantısı şeklindedir. Dış kök kılıfı, kıl bulbusundan 

infundibuluma kadar uzanır. Buradan sonra yüzey epidermisi ile devamlılık gösterir. Dış kök kılıfının 



bazal hücreleri arasında amelonotik melanositler bulunur. Bunlar dermabrazyon gibi deri hasarlarından 

sonra etkin hâle geçebilir. 

Kılın Yapısı 

1. Pul Tabakası (Kutikul) 

Pul tabakası, saçın dış koruyucu örtüsüdür. Kiremit şeklinde dizilmiş 4–10 hücre tabakasından 

meydana gelir, macunsu bir madde ile birbirine bağlıdır. Renksiz ve transparandır. Lif tabakasındaki 

pigmentlerin verdiği saçın doğal rengini gösterir. Pul görünümündeki pul tabakası, saçın uç kısmına 

doğru dizilmiştir. Saçın parlaklığı, pul tabakasına vuran ışığın yansımasından kaynaklanır. Sağlıklı 

saç, ışığı düzgün pul yüzeyi sayesinde parlak şekilde yansıtır. 

Gözenekleri açık saçta ise ışığın büyük bir kısmı çözülür, vuran ışık dağıtılır ve emilir. Saçın genel 

görünümü pütürlü ve çatlaktır, bu nedenle de mat görünür. 

Alkali reaksiyon gösteren preparatlar (dekolaranlar, perma ürünleri) saçta yalnız sıkıştırıcı etki değil 

aynı zamanda saça parlaklık da kazandırır. 

Pul tabakası çok dayanıklı keratinden oluşmasına rağmen hava, tarama, fırçalama ve kimyasal 

işlemlerin etkisi ile zamanla kazınıp dökülebilir. Bu durum pul tabakası tarafından korunan lif tabakası 

için büyük tehlike arz eder. 

2. Lif Tabakası (Cortex) 

Saç içeriğinin % 80’ini oluşturur ve çok büyük önem taşır. Pul tabakası büyük etkinliği olan koruyucu 

bir tabakadır, aynı zamanda saçın şekillenmesi, renk değişikliği ve tüm fizyolojik ve kimyasal olaylar 

lif tabakasında gerçekleşir. 

Lif tabakasında saça renk veren pigmentler ve matriks bulunur. Elektron mikroskobu altındaki lif 

tabakasında keratinden oluşan lifler, saçın uzunlaması yönünde, birbirine geçmiş iplikler 

görünümündedir. Çok dayanıklı ve elastiki olan lif demeti, macunsu maddenin içinde bulunmaktadır. 

3. İlik Tabakası (Medulla) 

İlik tabakası, bir boru gibi saç boyunca uzandığı için ilik kanalı olarak adlandırılır. Çevresi lif 

tabakasınca sarılmıştır ve içinde “Papilla”nın üzerinde oluşan hücreler bulunur. Bu hücreler şekil 

itibariyle sünger görünümündedir. 

İlik tabakası birçok kısımda düzensiz bir biçimde bulunur hatta bazı durumlarda bulunmaz. Saç 

uçlarına doğru hücreler azalır ve mikroskop altında boşluk şeklinde görülür. İnce saçlarda ilik tabakası 

genelde yoktur. Yapılan araştırmalarda ilik tabakasının saçın genel işlevinde hiçbir etkisi 

görülmemiştir. 



Keratin ve Saçın Kimyası 

Keratin, epidermal yapıda bulunan, saçın %85’ten fazlasını kaplayan, çözünmeyen, proteinik yapıda 

bir komplekstir. Saçta bulunan polpeptit zincir yapısı 18 farklı tipte aminoasitten oluşmaktadır. 

Kristal ve amorf keratin, iki temel keratin olup saç yapısı ve özellikleri açısından büyük önem 

taşımaktadır. 

Keratin Konfigürasyonu 

Keratinin protein zinciri konfigürasyonu aşağıda anlatıldığı gibi pek çok şekilde belirlenir. 

Hidrojen Bağları 

Hidrojen bağları, proteindeki komşu –NH ve C = O grupları arasında yer alır. Hidrojen bağları 

oldukça zayıftır. Bununla birlikte keratin proteinlerinin makromoleküler yapısı açısından önemlidir. 

 

 

 

Disülfür Bağları 

Çok güçlü olan bu bağlar, keratin proteininin makromoleküler yapısı açısından çok önemlidir. Disülfür 

bağları sülfür içeren iki ünite sisteinin sülfür-sülfür bağları ile bağlanması sonucu oluşur.Bu reaksiyon, 

saçın gelişimini sağlayan keratinizasyonda gerçekleşir ve keratinizasyon sürecinin temelini oluşturur. 

Sonuçta oluşan dimerik aminoasit, iki zincir arasında sistin olarak bilinen aminoasiti oluşturur. 



Keratinde bulunan disülfür bağları, enzim ve kimyasal etkilere karşı direncin ana nedenidir. Disülfür 

bağları aşağıdaki şekillerde parçalanır: 

• UV ışık 

• Oksidanlar 

• Redüktörler 

• Güçlü asit ve alkaliler 

• Uzun süre sıcak (kaynar) su ile muamele 

Tuz Bağları 

Tuz bağları, keratin yapısında karboksil ve amino grupları arasındaki doğal çekim sonucu, yan zincirin 

uygun bir bölgesinde yer alır. Bu reaksiyon, elektrostatik çekim sonucu güçlü bağlarla oluşur. Asit ve 

alkali tuz bağlarının yapısını etkilemektedir. 

Peptit Bağları 

Peptit bağları her ne kadar yaygın olarak protein zincirinde bulunsa da zaman zaman iki komşu zincir 

arasında güçlü, kovalan bağlı çapraz bağlar oluşturur. Asit ve alkali etkisi ile parçalanır. 

 

 

 

 

 

 

 



ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz. Aşağıdaki soruları 

dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz 

1. Saçlı derinin tanımı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Koltuk altlarımızdaki deridir. 

B) Kol üzerinde bulunan deridir. 

C) Dermiste bulunur. 

D) Hipodermisteki kılların topluluğudur. 

E) İyi gelişmiş pigmentlerin oluşturduğu terminal kıllardan meydana gelen kafatasını kaplayan 

bölgedir. 

2. Keratin aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Proteinden oluşan ölü bir yapıdır. 

B) Sudan oluşan canlı bir yapıdır. 

C) Dermisde bulunan bir organeldir. 

D) Hipodermiste bulunur. 

E) Yağ bezinde bulunur. 

3. Kepek aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Corneumdaki hücrelerin az çalışmasından meydana gelir. 

B) Bazal hücrelerin normalden fazla çalışmasıdır. 

C) Troidlerin az çalışması 

D) Spinozumdaki hücreler 

E) Ter bezinde bulunan hücreler 

4.Anagen saç büyüme döngüsü aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Aktif dönemi 

B) Durgun dönemi 

C) Değişim dönemi 

D) Dinlenme dönemi 

E) Kopma dönemi 

 

5. Pul tabakası aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Dermisin alt koruyucu tabakasıdır. 

B) Saçın dış koruyucu örtüsüdür. 

C) Saçın iç koruyucu örtüsüdür. 



D) Medullanın ortasıdır. 

E) Hipodermisin alt tabakasıdır. 

 

 

KONU TARAMA TESTİ CEVAP ANAHTARI 

 

Soru No Cevap 

1 E 

2 A 

3 B 

4 A 

5 B 

 

Sevgili Öğrencimiz; cevap anahtarı ile kendi cevaplarınızı karşılaştırınız. Yanlış verdiğiniz 

cevap/cevaplar ilgili konu bölümlerini tekrarlayınız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


