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AMAÇ: Bu dersin sonunda öğrenciler, derinin bir organ olduğunu, fizyolojik ve 

patolojik durumunu algılayacak, elementer lezyonların yardımıyla hastalıklara 

tanı koyabileceklerdir. 

ÖĞRENİM HEDEFLERİ:  

Bilgi 
•Derinin fizyolojik yapısında bulunan elemanları sayabilecek, 

•Deri eklerinin yapısını ve önemini kavrayabilecek, 

•Elementer lezyonları tanımlayıp sayabilecek, 

•Derideki patolojik görünümleri (gözle veya raporda bildirilmiş) değerlendirebileceklerdir. 

Beceri 

•Deri ile birlikte mukoza ve deri eklerinin muayenesini yapabilecek, 

•Deride normalin dışındaki görünümü farkedebilecek, 

•Gözlediği patolojik durum ile deri hastalıkları arasında bağlantı kurabilecek, 

•Hastalık tanısında öncelikle elementer lezyonları tanıyabilecek, 

•Patoloji raporlarında belirtilen deri değişimlerini tanıyabileceklerdir. 

Davranış 

•Deri, mukoza ve deri eklerini uygun ve iyi şekilde gözlemleyebilecek ve öğrendiklerini 

uygulayabileceklerdir. 



DERĠ 

 Çok katlı yassı keratinleşmiş 

epitel 

 

MUKOZA 

 Çok katlı yassı keratinleşmemiş 

epitel 

 Oral, anal, vaginal, nazal 

mukoza ve konjonktiva bu 

yapıdadır. 







HĠSTOLOJĠ 
1- Keratinosit 

 - Stratum bazale 

 - Stratum spinosum 

 - Stratum granulosum 

 - Stratum lucidum 

 - Stratum corneum  

  Bu tabakalarda en alttan başlayarak keratin 

yapılır. Keratin granülleri, mikroskopla 

str.granulosumda görülür. Str.corneum’da keratin 

lamelleri, hücrenin ölmesine neden olur ve dışarı 

atılır. Bu sürece “epidermal yenilenme zamanı” 

denir. 



2- Langerhans hücresi-Epidermiste antijen 

sunucu hücre olarak görev yapar. Özel 

boyalarla gösterilebilir. 

 

3- Melanosit-Epidermiste melanin 

yapımında görev alır. Hücre uzantıları ile 36 

keratinosite pigment verir (Epidermal 

melanin ünitesi). 

 

4- Merkel hücresi-Epidermiste nöroendokrin 

işlevi vardır (=Metenkefalin?) 

 



Epidermisin katları  



DERMĠS  

1- Lifler 

 a- Kollagen lifler-Fibroblastlar 

tarafından yapılır. Dermisin ana 

yapısını oluşturur. Papiller dermiste 

dikey, retiküler dermiste yatay 

yerleşirler. 

 b- Elastik lifler-Derinin 

elastikiyetini sağlar. 

 c- Retiküler lifler  









2- Hücreler 

 a- Fibroblast 

 b- Fibrosit 

 c- Histiosit 

 d- Kan hücreleri (Eritrosit, 

Lenfosit) 





-Dermiste bunların dışında küçük 

çaplı damarlar ve sinirler bulunur. 

 

- Papilla uçlarındaki zengin kapiler 

ağ epidermisi difüzyonla besler. 

 

- Dermis altında subkutis bulunur 

(yağ dokusu, büyük çaplı damar ve 

sinirler) 



 DERĠ EKLERĠ 

  1- Kıl 

  2- Ter bezleri 

  3- Yağ bezleri 

  4- Tırnak  



KIL 

 - Vellus 

 - Terminal kıllar 

 

 Terminal kılda, kıl kökünde 

bulunan papilla pili, zengin damar 

ve sinir ağı içerir. 





TER BEZLERĠ 

 

1- Ekrin ter bezleri 

 - En sık avuç içi, ayak tabanı 

 - Boşaltma kanalı direkt deriye 

açılır. 

 - Termoregülasyonda görev alır. 

 - Ġşlevi, doğumdan itibaren 

başlar.   



2- Apokrin ter bezi  

 - Ġşlevi ergenlikle başlar 

 - Kıl folikülünden salgısını 

boşaltır. 

 - Aksilla, inguinal, meme 

areolası, göbek çevresinde sık 



Apokrin ter bezi  

Ekrin ter bezi  

Kıl gövdesi  

Sebase bez  

 



YAĞ BEZLERĠ 

 - Seboreik bölgelerde fazla (yüz, göğüs, sırt) 

 - Derinin pilosebase ünitesi içinde yer alır. 

 

TIRNAK 

 - Lunula’dan sonra tırnak, alttaki dokudan 

ayrılır. 

 - Tırnak yatağı infeksiyonları 

paronişi=perioniksis 

 - Kompakt keratinden oluşur. 

 - Mantar infeksiyonları genellikle serbest 

uçtan girer. 



ELEMENTER LEZYONLAR 

• Makül 

• Papül 

• Püstül 

• Vezikül 

• Bül 

• Nodül 

• Skuam 

• Keratoz 

• Krut 

• Ülserasyon 

• Erozyon 

• Atrofi 

• Skleroz 

• Sikatris 

 



Papül  

Nodül  

Vezikül 

Bül 

Püstül 

Makül 



Makül: Deri ile aynı düzeyde olan 

sınırlı renk değişikliğidir (Kloazma, 

Vitiligo) 

 

 



  Makül   

(Kloazma) 



MAKÜL   (Vitiligo) 



Papül: Deriden kabarık, içinde 

sıvı bulunmayan 1mm-1cm 

çapındaki lezyonlardır 

(ürtiker,liken) 2 cm’den büyük 

papüller “plak” adını alır 

(psoriasis) 



PAPÜL 

(Ürtiker) 



PAPÜL (Liken) 



PLAK  (PSORĠASĠS) 



Nodül: Dermis ve altında 

yerleşen,sınırlı, sert lezyonlardır 

(Eritema nodozum) 

 



NODÜL 

(ERĠTEMA 

NODOZUM) 



Vezikül: Ġçi sıvı ile dolu, sınırlı 

ve küçük epidermis lezyonlarıdır  

(Herpes,zona). 



VEZĠKÜL  (HERPES) 



VEZĠKÜL   (ZONA) 



Bül: Seröz veya seröpürülan sıvı 

içeren, 0-5-1 cm çapında olan 

deriden kabarık lezyonlardır 

(Pemfigus). 

 

 



BÜL 



BÜL 



BÜL 



Püstül: Ġçi cerahatli, genellikle 

0.5 cm. den küçük deri 

lezyonlarıdır (akne,follikülit).  



PÜSTÜL (AKNE) 



PÜSTÜL (FOLLĠKÜLĠT) 



Skuam 

Krut 

Sikatris 

Erozyon 

 

 

 

 

Ülser  

Atrofi  

 

 

 

 



Skuam: Kuru veya yağlı keratin 

lamelleridir (Psoriasis). 

 

 



SKUAM   (PSORĠASĠS) 



SKUAM 



Keratoz: Deri üstündeki keratin 

tabakasının hiperplazisidir 

(Verruka) 



KERATOZ 

(VERRUKA) 



KERATOZ 

(VERRUKA) 



Krut: Açık yara üstünde oluşan 

epitel artıkları ile birlikte serum, 

kan ve cerahatin birleşmesinden 

oluşur 



KRUT 



KRUT 



Ülserasyon: Dermis ve altına kadar 

uzanan doku kaybıdır (Yanıklar, 

dekubitus) 

Erozyon: Bazal membrana kadar 

olan epitel kaybıdır. 

Atrofi: Epidermis, dermis ve 

subkutan dokuyu tutabilen, normal 

deri çizgilerinin kaybı ile görülen 

doku kaybıdır (radyodermit) 



ÜLSERASYON 



ÜLSERASYON 



Skleroz: Deride ödem ve hücre 

infiltrasyonu ile birlikte gelişen 

kollagen proliferasyonuna bağlı 

sertleşme şeklinde lezyonlardır 

(Morfea). 

 



SKLEROZ (MORFEA) 



SKLEROZ 

(MORFEA) 



Sikatris: Oluşan doku 

kaybının yeni bağ dokusu 

ile kapatılması ile gelişir.  



SĠKATRĠS 



SĠKATRĠS 



HĠSTOLOJĠK TERĠMLER 

 

Hiperkeratoz: Keratin tabakasının 

kalınlığının artmasıdır (verruka, cor) 

Parakeratoz: Str.corneum’daki hücrelerinin 

çekirdekli kalmasıdır (Psoriasis). 

Ortokeratoz: Str.corneum’daki hücrelerin ve 

keratin yapısının normal olmasıdır. 

Akantoz: Str. Spinozum tabakasında 

kalınlaşmasıdır (Psoriasis) 



A) Parakeratoz B) Normal epidermis  

Parakeratoz: Str.corneum’daki hücrelerinin çekirdekli kalmasıdır (Psoriasis). 



Akantoliz: Str.spinozum’daki hücrelerin 

bağlantı kaybı nedeniyle birbirinden 

ayrılmasıdır (pemfigus). 

Spongioz : Str spinozum’da hücreler arası 

ödem nedeniyle sıvı birikimidir (ekzema). 

Diskeratoz: Epidermiste hücrelerin kendi 

başına hatalı keratinizasyon oluşturmasıdır 

(Spinal karsinom) 

Papillomatoz: Dermisteki papillaların 

sayıca artması ve ince, uzun şekil 

almasıdır (Psoriasis).  



Akantoliz 

Akantoliz: Str.spinozum’daki hücrelerin bağlantı kaybı nedeniyle birbirinden 

ayrılmasıdır (pemfigus). 



Spongioz  

Spongioz : Str spinozum’da hücreler arası 

ödem nedeniyle sıvı birikimidir (ekzema) 


