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Derinin katmanları ve duysal sinir uçları

Epidermal hücrelerin farklılaşması, yenilenmesinin şematik diyagramı ve ilişkili proteinler
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Melanositler
ü Krista nöralis’ten farklılaşan bu hücreler göç ederek epidermisin bazal 

katlarına ulaşırlar.
ü Melanositlerin yuvarlak hücre gövdelerinden çıkan uzun ve düzensiz uzantılar 

epidermis içine doğru dallanarak bazale ve spinozum tabakalarındaki hücreler 
arasında uzanırlar.

ü Melanositler komşu keratinositlere desmozomlarla bağlanmasa da bazal laminaya 
hemidesmozomlar ile bağlanırlar.

ü Melanin pigmentini sentezleyip uzantıları aracılığıyla bazal ve spinozum 
tabakalarındaki keratinositlere aktarırlar.

ü Melanin pigmenti içeren zarla çevrili yapılar melanozom olarak adlandırılırlar.
ü Melanositlerin melanin sentezlemesinde kalıtsal yetersizlik durumunda albinizm 

oluşur.
ü Neticede deri melanin tarafından güneş ışınına karşı korunamaz, bazal ve skuamöz 

hücreli karsinom sıklığı artar.
ü Dejenerasyon ile tüm melanositlerin ortadan kaybolması, vitiligo depigmentasyon 

bozukluğuna yol açar.  

Merkel Hücreleri
ü Epidermiste az sayıda bulunan hücrelerdir. Desmozomlarla keratinositlere 

bağlanırlar.
ü El ayası ve ayak tabanındaki kalın deride bulunan epidermal epitelyal 

hücrelerdir.
ü Embriyoda krista nöralis kaynaklıdır. 
ü Sitoplazmalarında küçük yoğun granüller bulunur.
ü Merkel hücrelerinin  tabanında  genişlemiş  terminal  bir  disk  oluşturan serbest 

sinir sonlanmaları bulunur.
ü Duysal mekanoreseptör gibi çalışmalarının yanında nöroendokrin görevleri 

de vardır.
Stratum spinosum

• Çekirdeği merkezde bulunan ve sitoplazma uzantıları keratin filaman 
demetleri ile dolu kübik ya da hafif yassılaşmış hücrelerden oluşur.

• Bütün mitozlar, stratum bazale ve spinozumun birlikte oluşturduğu malpighi 
tabakasında gerçekleşir.

• Desmozomların yoğun olduğu tabakadır. Yoğun desmozom içeriği sebebiyle spinöz 
(dikensi) uzantılar görülür. Işık mikroskobunda hücreler arası köprüler stratum 
spinosum için tipiktir.

• Bu köprülerin içini dolduran tonofilamanların sonlandığı noktalarda desmozomlar 
bulunur.

• Sürekli sürtünmeye ve basınca maruz kalan bölgelerde (ayak tabanları gibi) epidermis 
daha bol tonofibril ve desmozom içeren daha kalın bir stratum spinozuma sahiptir.

• Epidermise sağlamlık kazandıran tabakadır.

Langerhans Hücreleri
ü Yıldız şeklinde olup epidermisin stratum spinosum tabakasında bulunurlar.
ü Derinin immünolojik reaksiyonlarında önemli role sahiptirler, antijenleri T 

lenfositlerine tanıtırlar
ü İçlerinde Birbeck granülleri denilen raket biçiminde inklüzyon cisimleri 

bulunur.
ü Psoriasiste stratum basale’de ve stratum spinosum’da prolifere olan hücre 

sayısında artış, hücrelerin ömürlerinde azalma vardır.
ü Bu, aşırı epidermal kalınlaşma ve epidermisin hızlı yenilenmesine neden olur, 

fakat defektif cilt bariyeri ile anormal keratinizasyon görülür.
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Stratum granülosum
• Poligonal hücrelerin oluşturduğu 3-5 tabakadan meydana gelmiştir.
• Sitoplazmalarında bol miktarda keratohyalin granülleri denilen yoğun bazofilik 

granüller bulunur.
• Keratohyalin granülleri membrana bağlı değildir.
• Granülleri büyük sitoplazmik yapılara tutturan tonofibril keratinleri ile ilişkili filaggrin 

içerir.
ü Bu granüllerin proteinleri sistin içeren proteinlerin yanı sıra fosforile histidinden 

zengin bir protein de içerir.
• Sitoplazmasında ayrıca lipit içerikli lameller granüller de bulunur.
ü Bu granüller hücre membranı ile kaynaşarak içeriklerini stratum granülosumun 

hücreler arası boşluğuna boşaltıp, burada lipit içeren tabakalar halinde depolarlar. 
Bu lipit şeritler, yabancı maddelerin penetrasyonu için engel oluşturur.

• D vitamini sentezi de bu tabakada gerçekleşir.

Stratum lucidum
• Eleidin maddesinden zengin olması nedeniyle şeffaf bir tabakadır.
• Kalın deride daha belirgin olan yassılaşmış eozinofilik hücrelerden oluşur.
• El içi, ayak tabanı ve dudakta yoğun olarak bulunur.

Stratum korneum
• Çekirdeksiz ve yassı keratinize hücrelerin oluşturduğu 15-20 tabakadan meydana 

gelmiştir.
• Sitoplazmaları keratin denilen ışığı çift-kırıcı (birefringent) filamentöz skleroprotein 

ile doludur.
• Keratinizasyondan sonra, hücreler yalnızca fibriler ve amorf proteinler ve kalınlaşmış 

plazma membranlarından oluşurlar; bunlara boynuzsu hücreler denir.

Deri (kalın)
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@ Epidermal su bariyeri

Epidermal su bariyeri, iki yapısal elementten oluşur:
1. Hücre zarfı, plazma zarının iç yüzeyinde bariyerin güçlü mekanik özelliklerine 

katkıda bulunan birikmiş,  bir tabakadır.  Lorikrin ana yapısal proteindir ve 
toplam hücre zarf protein kütlesinin neredeyse% 80‛ini oluşturur

2. Lipit zarf

DERMİS
Dermiste birbirinden ayırt edilemeyen iki tabaka bulunur:

1. Dış papiller tabaka
• Fibroblast içeren gevşek bağ dokusu, tip III kollejen lifler, ince elastik lifler ve 

kılcal kan damarlarından oluşur.
• Hassas dokunma reseptörleri olan meissner cisimcikleri (corpuscula tactus) 

de dermal dış papiller tabakadan geri alır.
2. Derin retiküler tabaka

• Dermisin kalınlığı  bulunduğu  bölgeye  bağlı  olarak  değişkenlik  gösterir. Dermis, 
sırt bölgesinde en fazla kalınlığa ulaşır.

• Dermisin papiller tabakası ile stratum bazale arasında her zaman bir bazal lamina 
bulunur.

• Dermal-epidermal bağlantıdaki bozukluklar veziküllü bir deri hastalığı tipine yol 
açabilir (büllöz pemfigoid).

• Bir diğer veziküllü hastalık olan pemfigus, keratinositler arası bağlantıların 
kaybolması sonucu ortaya çıkar.

• Papiller tabaka gevşek bağ dokusundan oluşur. Bu tabakadan bazal laminaya özel 
kollajen fibriller girer. Bunlar dermisi epidermise bağlar ve tutturucu fibriller 
(tip VII kollajen fibrilleri) olarak isimlendirilir.

• Çok fazla makrofaj ve mast hücresi içerir. Damar dışı lökositler de görülür.
• Retiküler tabaka daha kalındır. Düzensiz yoğun bağ dokusundan (başlıca tip I 

kollajen) oluşur. Papiller tabakaya göre daha çok lif ve daha az hücreye sahiptir. 
Basınç ve çekme gibi mekanik etkilere en dayanıklı tabakadır.

• Derideki glukozaminoglikan esas olarak dermatan sülfattır
• Dermiste kıl folikülü, ter ve yağ bezi gibi epidermal yapıların kökleri bulunur. 

Dermis sinir bakımından zengindir.
• Derinin efektör sinirleri, sempatik postganglionik liflerdir.
• Parasempatik innervasyonu yoktur.

DERİ DUYU ORGANLARI
Üç farklı tip yüzeyel duyu mevcuttur:

• Dokunma-bası (mekanoreseptörler), soğuk-sıcak (termoreseptör) ve ağrı 
(nosiseptör)

Deride değişik tip duysal sinir uçları bulunur.
• Çıplak sinir uçları
• Geniş sinir uçları: Merkel diskleri
• Kapsüllü sinir uçları: Pacini cisimciği, Meissner cisimciği ve Ruffini

Serbest sinir uçları
• Derinin her tarafında ve diğer birçok dokuda bulunur.
• Epidermisteki sinir uçları stratum granulozumda sonlanır.
• Dokunma ve basınca duyarlıdır
• Ağrı reseptörleri (nosiseptör), serbest sinir uçlarıdır.
• Gözün korneası serbest sinir uçlarından başka hiçbir sinir sonlanması içermez.
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Meissner korpüskülü
• Bu reseptörde kapsül içinde bulunan uzun sinir uçları büyük miyelinli (Aβ tipi) bir 

duyu siniri lifini uyarır. Derinin dermal papilla tabakasında yoğun olarak bulunur.
• Reseptörler derinin kılsız kısımlarında, parmak uçlarında, dudaklarda bulunur. 
• Çok hafif cisimlerin deri üstündeki hareketine,
• Düşük frekanslı vibrasyona ve iki-nokta ayırımına duyarlıdırlar.

Deri

Epidermis katmanları

Merkel diskleri (genişlemiş uçlu dokunma reseptörü)
• Meissner korpüskülü içeren kılsız alanlarda çok miktarda bulunur. Meisnerden farklı 

olarak kıllı deride de bulunabilir.
• Kişinin derisine sürekli olarak temas eden cisimlerin farkında olmasını sağlar.
• Hafif temas, yüzeysel basınca duyarlıdır.
• Merkel diskleri genellikle deri epitelinin alt kısmından yukarıya doğru projeksiyon yapan 

Iggo kubbe reseptörü denilen tek bir reseptör organı olarak gruplaşırlar.


