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           1.GĠRĠġ 

 

Kolesterol biyosentezinde 3-hidroksi-3-metilglutaril koenzim A redüktaz 

(HMG CoA redüktaz) enzimi esas katalizördür. Statinler HMG CoA redüktaz 

inhibitörüdürler. Etkilerini karaciğerde kolesterolce zengin lipoproteinlerin 

biyosentezini azaltarak ve DüĢük Dansiteli Lipoprotein (DDL) reseptör 

aktivasyonunu sitümüle ederek gösterirler. Kolesterol ve DDL düzeylerini düĢürücü 

etkileri açısından diğer hipolipidemik ilaçlara göre daha etkin olan statinler, 

hiperkolesterolemi tedavisinde tercih edilirler (Farnier ve Davignon 1998, Maron  ve 

ark. 2000). 

 

 Karaciğerden ilk geçiĢte yüksek oranda tutulmaları, çok etkili olmalarını 

sağladığı gibi,  güvenilirliklerine de imkan tanımaktadır. Ġlk geçiĢte tutulma, periferik 

dokuların bu ilaca göreceli olarak daha az maruz kalmaları ile sonuçlanmaktadır.   

Kolesterol biyosentezinin çok önem taĢıdığı dokuları korur. Kolesterol biyosentezinin 

karaciğerde engellenebilmesine olanak sağlar. Kolesterol biyosentezin 

engellenmesiyle de plazma DDL kolesterol daha fazla düĢer (Bradford ve ark. 1991,  

Karter ve ark.  1996). 

 

Statinlerle yapılan son çalıĢmaların etkin hipolipidemik etkilerinin yanı sıra söz 

konusu diğer etkileri üzerine de odaklanması statinlerin tedavideki yeri ve önemini 

daha da artırmaktadır. Böylece, bazı yeni çalıĢmalar statinlerin inme, diyabet, 

osteoporoz ve alzheimer gibi hastalıklar üzerinde yararlı etkilerinin olduğunu 

göstermektedir (Moghadasian 1999, Edwards ve ark. 2000, Jick ve ark                                

2000, Byington ve ark.  2001, Freeman ve ark. 2001). 

 

Statin tedavisi kullanımının baĢlıca kontraendikasyonu aktif karaciğer 

hastalığıdır. Gebelik ve emzirme dönemlerinde, ayrıca, kontraseptif yöntemleri 

güvenilir olmayan kadınlarda kullanımından kaçınılmalıdır. Benzer biçimde böbrek 

bozukluğu olan hastalarda da dikkatli kullanılmalıdır. Statinlerin hiçbiri çocuklarda 

kullanmak üzere ruhsatlı değildir. Ancak 2002‟de Pravastatin‟in ABD‟de 8 yaĢ 
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üzerindeki çocuklarda tesbit edilen ailesel hiperkolesterolemi (AH) hastalığında 

kullanımı onaylanmıĢtır (Bertolami 2005). 

 

Statin tedavisinin yan etkileri genellikle hafif Ģiddetlidir: Gastrointestinal 

huzursuzluk, baĢ ağrısı, yorgunluk, deri döküntüleri. Bununla birlikte iki tane çok 

önemli ve çok sık görülmeyen yan etkisi bulunmaktadır ki, hekimlerin reçeteleme 

sırasında bunları göz önünde tutması gerekmektedir. Birincisi, karaciğer enzimleri 

üzerindeki etkisidir, genellikle hasta tarafından fark edilmez, ancak alanin 

aminotransferaz (ALT) takibine gerek duyulabilir ve bu değerler ilaç kesildiğinde bile 

laboratuar referans aralığı üst limitinin üç katından fazlasına çıkabilir. 

Çok sık rastlanmayan ikinci yan etkisi Ģudur: Statinler bazen kas 

fonksiyonunu etkileyerek ağrı, güçsüzlük ve kas enzimi olan kreatin kinazın (CK ya 

da CPK) kan dolaĢımına sızmasına neden olabilirler. Bu kas hasarının bir 

belirleyicisidir ve laboratuar referans aralığının üst sınırlarını 10 kat aĢtığında ilacın 

kesilmesi gerekir (Blum 1994,  Knoff 1999, Maltz ve ark. 1999, Nakad ve ark. 1999). 

 

            Bu çalıĢmada, kolesterol düĢürücü etkisi statin grubun üyesi olan 

Simvastatin‟in yüksek dozunun ratlarda yaptığı hepatotoksisite üzerine N-asetil 

sisteinin (NAC) etkisini histopatolojik olarak inceleyeceğiz. 
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           1.1.Karaciğer Anatomisi 

 

            Vücudun en büyük bezi olan karaciğer, karın boĢluğunun sağ üst tarafında ve 

diyafragmanın altında yer alır. Karaciğerin ağırlığı 1000-2500 gr arasında değiĢebilir. 

EriĢkinlerde vücut ağırlığının %2‟si kadardır. Karaciğerin vücut ağırlığına göre oranı 

fetusta daha fazladır. Kırmızımtırak kahverenginde olan karaciğer gevrek ve 

kolaylıkla yırtılabilen bir dokuya sahiptir. Bol damarlı olan karaciğerin yırtılmasında 

büyük kanamalar olur. 

 

           Karaciğerin iki yüzü vardır. Diyafragma ile komĢu olan yüz (facies 

diaphragmatica) oldukça büyük ve düzgündür. Bu yüzün büyük bölümü peritonla 

örtülüdür. Az bir kısmı peritonsuz olup diyafragmaya gevĢek bağ dokusu ile bağlanır. 

Bu alana area nuda denir. Karaciğerin karın organları ile komĢu olan alt yüzüne 

facies visceralis denir. Bu yüz kolon, sağ böbrek, sağ böbreküstü bezi, duedonum ve 

mide ile komĢudur. Bu yüzde H harfi Ģeklinde oluklar bulunur. Sağ taraftaki oluk 

daha geniĢtir ve sulcus sagittalis dexter adını alır. Sol taraftaki oluk bir yarık 

Ģeklindedir ve fissura sagittalis sinister adını alır. Sulcus sagittalis dexter‟in ön 

yarısında safra kesesi (vesica fellae) bulunur. Arka yarısında ise vena cava inferior 

bulunur. Ġki oluğu birleĢtiren enine yarığa porta hepatis denir. Porta hepatis‟ten  

v.porta ve a.hepatica propria‟nın dalları girer, safra kanalları çıkar. 

 

          Karaciğerin iki kenarı vardır. Facies diaphragmatica ile facies visceralis 

arasında arka tarafta oluĢan kenara margo posterior, facies diaphragmatica ile facies 

visceralis arasında ön tarafta oluĢan kenara margo inferior denir. 

 

          Facies diaphragmatica‟dan bakıldığında karaciğerin iki lobu (lobus hepatis 

dexter ve lobus hepatis sinister) vardır. Bu iki lobu birbirinden lig.falciforme hepatis 

ayırır. Facies visceralis‟de H harfi Ģeklinde oluklar karaciğeri 4 loba ayırır. Sulcus 

sagittalis dexter‟in sağ tarafında kalan bölüme, lobus hepatis dexter, fissura sagittalis 

sinister‟in sol tarafında kalan bölüme ise lobus hepatis sinister denir. Bu iki lob 

arasında ve porta hepatis‟in önünde kalan kısma lobus quadratus, arasında kalan 

kısma lobus caudatus denir. 
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      Karaciğerin area nuda, fissura ligamenti venosi, fossa vesicae biliaris, Sulcus 

venae cavae, fissura ligamenti teretis ve porta hepatis dıĢında kalan alanların tümü 

peritonla örtülüdür. 

 

 Lig. falciforme hepatis: Karaciğerin diyafragmatik yüzünü örten periton 

yaprakları orta hattın biraz sağ tarafında bir araya gelerek karın ön duvarı ve 

diyafragmanın alt yüzüne uzanarak lig. falciforme hepatis‟i meydana getirir. 

 Lig. coranarium hepatis:  Karaciğerin diyafragmatik yüzü ile diyafragma 

arasında frontal düzlemde oluĢan ligamente lig. coranarium hepatis denir. 

 Lig. triangulare dextrum ve sinistrum: Lig. coronarium‟un ön ve arka 

yaprakları area nuda‟nın sağ ve sol ucunda birleĢerek lig. triangulare 

dextrumu ve sinistrumu oluĢturur. 

 Lig. teres hepatis: Doğumdan önce anneden bebeğe temiz kan taĢıyan 

v.umblicalis‟in doğumdan sonra oblitere olması ile meydana gelen bir bağdır. 

 Omentum minus: Porta hepatis ile midenin curvatura ventriculi minor‟ü 

arasında uzanan periton kısmına denir. 

 

        Karaciğeri örten peritonun altında capsula fibrosa perivascularis (glisson 

kapsülü) yer alır. Bu kapsül karaciğer dokusu içerisinde uzantılar göndererek onu bir 

takım parçalara ayırır. Karaciğerden bir kesit yapacak olursak 1-2,5 mm çapında 

kabartılar görürüz. Bu kabartılara lobuli hepatis denir. Lobuli hepatisler 5-6 

köĢelidir. Bu lobçuklar bağ dokusu bölmeleri ile birbirinden ayrılmıĢtır. Üç lobulün 

köĢelerinin bir araya geldiği yerde oluĢan aralığa spatium interlobulare (Portal 

aralık=Kiernan aralığı=Glisson üçgeni) denir. Bu aralıkta bir arter, bir ven ve bir 

safra kanalı bulunur. Lobüllerin merkezinde ise v.centralis bulunur. Kanın akıĢ yönü 

portal aralıkta bulunan arter ve venden v.centralise doğrudur. V.centralisler 

birleĢerek v. hepatica‟ları oluĢturur ve bu venlerde v.cava inferior‟a açılır (Arıncı ve 

Elhan 1997, Unur ve ark. 2002). 
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         1.2. Karaciğer Histolojisi 

 

           Karaciğer, vücudun deriden sonra en büyük organı ve en büyük bezidir. 

Ağırlığı yaklaĢık 1500 gr‟dır. Diyafragmanın altında abdominal boĢlukta yerleĢmiĢtir 

(Erbengi 1990, Junqueira ve ark. 1998, Ross ve ark. 2003). 

 

            Safra kanalları yoluyla salgısını duedonuma boĢalttığından ekzokrin, 

sentezlediği maddeleri kana doğrudan doğruya verdiğinden endokrin bir bez niteliğini 

taĢır (Kalaycı1986). 

 

            Periton örtüsünün altında karaciğeri tamamen saran, fibröz bağ dokudan 

yapılmıĢ olan Glisson kapsülü örter (Yurdakul ve ark. 2005). 

 

            Hilus bölgesinde Glisson kapsülü içeriye doğru girer ve organı lobüllere 

ayırır. Dört lob‟dan oluĢan karaciğeri lobüllere ayıran bağ dokusu insanlarda çok az 

geliĢtiğinden lobül sınırları kolayca seçilmez. 

 

            Lobüllerin birbirleriyle birleĢtiği bölümlerde bağ dokusu artarak, enine 

kesitlerde üçgen biçiminde seçilen alanlar oluĢturur. Arter, ven ve safra duktusu (bu 

üçlü yapıya beraberce portal triad denir)‟nu içeren bu bağ dokusu alanlara Portal 

aralık-Glisson üçgeni ya da Kiernan aralığı denir. 

 

            Lobül içindeki bağ dokusunda yalnızca retiküler fibriller bulunur. Karaciğer 

hücreleri ile sinüzoid kan damarları arasında yer alan retiküler fibriller karaciğer 

parenkimasını taĢıyıcı görev yapmaktadır  (Kalaycı 1986). 

 

            1.2.1. Karaciğer Lobülleri 

 

            Klasik karaciğer lobülü 

            Karaciğer lobülleri, ortalama 0,2x2 mm boyutlarında olup en küçük yapısal ve 

iĢlevsel biçimleri oluĢtururlar. Bunlara klasik lobül denir (Yurdakul ve ark 2005). 

 

           Silindirik ya da prizmatik biçimlidir. Tam kapsül altındakiler dıĢında kalan 

lobüllerin çoğunun apeksi hilusa yöneliktir. Lobüllerin sayısı yaklaĢık 1 milyondur. 
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Enine kesitlerde lobül altıgen Ģeklinde seçilir. Her köĢesinde Glisson üçgeni, 

arkasında vena sentralis denen lobüle giren kanın toplandığı damar bulunur. 

 

           Vena sentralis çevresinde ıĢınsal seyirli, birbirleriyle anastomozlaĢan dallanan 

karaciğer hücreleri bir epitelyal ağ oluĢtururlar. Bu nedenle karaciğer için retiküler 

bez terimide kullanılmaktadır. 

 

            Tek bir hücre kalınlığındaki karaciğer hücre kordonlarına Remark kordonları 

ya da karaciğer hücre kordonları denir. Karaciğer hücre kordonları arasında bulunan 

sinüzoid tipi damarlar safra yolları ve retiküler fibrillerde benzeri Ģekilde retiküler bir 

düzenleme gösterirler (Kalaycı 1986). 

 

  Portal lobül 

 Ġnterlobüler aralık veya vena porta‟nın dallarını taĢıyan „periportal alan‟ 

merkez olmak üzere, komĢu lobulusların vena sentralislerini birleĢtiren köĢeli ve 

çoğunlukla üçgen Ģekilli prizmalardan oluĢur (Erbengi 1990). 

 

          Portal lobüllerde safra klasik lobülün aksine periferden merkeze doğru akar. 

Portal lobül ekzokrin bez yapısına daha uygundur. Üç klasik karaciğer lobüllerinin 

vena sentralislerinin birleĢmesiyle portal triad meydana gelir (Henrikson ve Kaye 

1986). 

 

 Karaciğer asinüsü 

 Karaciğerin fonksiyonel birimi hepatik lobül ya da daha sık Rappaport‟un 

tanımladığı Ģekliyle hepatik asinüs olarak temsil edilir. Merkezi eksenden kanın aktığı 

terminal portal venül ve terminal hepatik arteriyol ile portal siteme Ģekillenen, asiner 

sinüzoid içine ve asinüsün periferinde birkaç terminal hepatik venüle boĢalan düzenli, 

üç boyutlu bir yapıdır (Mills 2007). 

 

           Enine kesitte baklava biçimindedir. Vene yakınlığı dikkate alınarak asinüs 

hücreleri 3 zona ayrılır; 

 Periferik zon (zon I)‟da kan damarları lobülün periferinden merkezine doğru 

ilerlediğinden, glikojen, oksijen ve diğer maddelerden en zengin kanla karıĢan 

periferik hücreler, sürekli aktivite gösterirler. Kandaki zararlı maddelerden de ilk 
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etkilenen bu hücrelerdir. Glikojen en çok bu hücrelerde depolanır, daha az olarak da 

iç zonlarda birikir. Açlık durumunda glikojenin yeniden kana verilmesi söz konusu 

olduğunda ilk önce santral hücreler glikojeni boĢaltmaktadır. Bu zonda glikojen 

tükenene kadar diğer zonlardaki hücrelerden glikojen verilmez (Kalaycı 1986).  Zon I 

glukoneogenezde daha aktiftir ve diğer bölgelere göre daha fazla alkalen fosfataz ve 

transaminaz içerir (Cormack 1993). 

 

           Ara zon (zon II)‟de kabaca klasik lobülün midzonal alanına isabet eder (Mills 

2007). 

 

           Santral zon (zon III)‟de vena sentralis çevresindeki dar bir bölgeyi oluĢturan 

dinlenme evresindeki hücrelerdir. Karaciğerde patolojik ve fizyolojik yağ birikimi 

santral zondaki hücrelerde baĢlar. Diet yetersizliği gibi bazı durumlarda ise yağ 

depolanması periferik zonda daha fazla olur. Neden ortadan kalkınca depo yağda 

kaybolabilir (Kalaycı 1986). 

 

            Ġskemik olaylardan (sentrilobüler nekroz) en çok zon III‟deki hepatositler 

etkilenir. Ġlaç metabolize edici enzimler yüksek yoğunluktadır ve glikoliz, lipogenez, 

detoksifikasyon gibi iĢlevler burada gerçekleĢir (Ross ve ark. 2003). 

 

            Maddeleri beslenme ve metabolizma için asinüse getiren terminal vasküler 

kollar, aynı asinüsün salgısal ürünlerini drene eden terminal safra kanallarına gider. 

Damarlar safra kanalları etrafında vasküler ağ oluĢturur. Böylece sinüzoidal kan 

akımının sonucu olarak asinüste yapısal, salgısal ve fonksiyonel birlik kurulmuĢ olur. 

Asinüs‟ün üç bölgesinin içinden geçen oksijen gradyanı (değiĢim ölçüsü) metabolik 

heterojenlik ve enzimlerin farklı dağılımları, iskemi ve toksik maddeler yüzünden 

olan karaciğer hasarının bölgesel dağılımı açıklar (Mills 2007). 

 

            1.2.2. Hepatositler ve Safra Kanalları 

  

            Hepatositler eriĢkinlerde normal olarak tek hücre tabakası kalınlığındaki 

süngerimsi tabakalardan oluĢmuĢtur ve kanın portal sistemden terminal hepatik 

venüllere aktığı sinüzoidlerle ayrılmıĢtır. Terminal hepatik venüllerin etrafında, 

hepatositler daha muntazam ıĢınsal desen gösterir. Perivenüler alandan uzaklaĢtıkça, 
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karaciğer hücre tabakaları belirgin ıĢınsal düzenleme olmaksızın daha az muntazam 

düzenlenmiĢtir. Çocuklarda 5-6 yaĢa kadar karaciğer hücreleri 2 hücre tabakası 

kalınlığında düzenlenmiĢtir (Mills 2007). 

 

           Bazolateral (toplam yüzey alanının %70‟i) sinüzoid‟le karĢı karĢıya olan 

kısmıdır. Çok sayıda düzensiz mikrovilluslar bulunur. Safra kanalikülleri (%15) safra 

kanallarını oluĢturan intersellüler aralığa bitiĢik olan yüzüdür. Kısa mikrovilluslar 

mevcuttur. Ve lateral (%15) intersellüler aralığın geri kalanını kaplar.  

 

           Safra kanalikülünün altında ve üstünde kalan bölgelerde, hücreler arasında 

zonula okludens tipi sıkı bağlantı birimler bulunur. Böylece safranın kanalikül dıĢına 

sızması önlenmiĢ olur ve bir tür safra-salgı bariyeri oluĢmuĢ olur (Stevens ve Lowe 

1997). 

 

           Nükleus merkezde yerleĢmiĢtir, yuvarlaktır ve bir ya da daha fazla 

çekirdekçiği vardır. Doğumda hemen hemen çok az hepatosit tek çekirdeklidir. 

EriĢkinlerde iki çekirdekli Ģekiller seyrek olmakla birlikte (hücrelerin %25‟ine kadar) 

mitotik aktivite enderdir. Çekirdeklerin boyutları eriĢkinlerde değiĢir ve büyük 

çoğunlukla diploid‟dir. Bazı çekirdekler diğerlerinden daha büyüktür. Özellikle 60 

yaĢın üstündeki kiĢilerde poliploidi gösterirler. Poliploidi‟nin önemi bilinmemektedir 

ve genellikle midzonal alanda daha çok göze çarpar. 

 

 Portal sınırlandırılmıĢ tabakalardaki hepatositler, çekirdeği daha güçlü 

boyanan ve daha bazofilik sitoplazmalı diğer parenkimal hücrelerden daha küçüktür. 

Çekirdeğin hiperkromazi ile sinüzoidal kutba yer değiĢtirmesi rejeneratif aktivitenin 

sitolojik bir belirtecidir. 

 

 Bol miktardaki sitoplazma eozinofiliktir ve granüler endoplazmik retikulumu 

temsil eden ince bazofilik granüller içerir (Mills 2007). 

 

 Agranüler endoplazmik retikulum, çeĢitli maddelerin sülfat yada glukronidle 

birleĢtirilerek inaktive yada detoksifiye olduğu yerlerdir. Barbitüratlar gibi bazı ilaçlar 

verildiğinde agranüler endoplazmik retikulum sayıca artar ve bu ilaçların 

bağlanmasıyla ilgili enzim aktiviteleri fazlalaĢır. Endoplazmik retikulum normalde 
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bulunan glukronil transferaz enzim yetersizlikleri barbitürat tedavisi sonunda ortaya 

çıkabilir (Kalaycı 1986). 

 

           Sitoplazmik glikojen mevcuttur ve uygun fiksasyon sonrası Periodik Asid- 

Schift (PAS) ayıracı ile boyanabilir. Hematoksilen-Eozin (H&E) preparatında 

glikojen sitoplazmaya ince, ağ Ģeklinde, köpüklü bir görünüm verir. Glikojen miktarı 

ve dağılımı günlük ve yenilen yiyeceklerle iliĢkili değiĢiklikler gösterir. 

 

           AĢınma ve yırtılma pigmenti Lipofuscin özellikle kanaliküler kutuptaki zon 

III‟deki hepatositlerinin sitoplazmasında ince, açıkkahverengi PAS pozitif, kısmen 

asid-fosfotaz, pozitif granüller olarak değiĢen miktarlarda bulunur (Mills 2007). 

 

            Hepatositlerde golgi kompleksi çok sayıdadır ve safra kanalikülüne yakın 

yerleĢimlidir. Burada yerleĢmiĢ golgi kompleksi yapılarının safra salınımıyla ilgili 

olduğu düĢünülmektedir. Hücrenin sinüzoidal yüzeyi civarında bulunan golgi sisterna 

ve vezikülleri 25-80 nm çapında elektron yoğun granülleri içermektedir. Bu yapıların 

çok düĢük yoğunluklu lipoproteinler ve diğer lipoproteinlerin öncüleri olduğu 

düĢünülmektedir (Henrikson ve Kaye 1986). 

 

           Lizozomlar, golgi kompleksinde son Ģeklini aldığından safra kanalikülüne 

yakın yerlerde çok sayıda görülürler. Lizozomal pigment granülleri (lipofuksin ) 

kısmi olarak sindirilmiĢ sitoplazmik organelleri ve miyelin Ģekillerini çeĢitli 

miktarlarda içerirler. Hepatosit lizozomları ayrıca demir (ferritin kompleksler 

Ģeklinde) depolama alanlarıdır. Anemi, viral hepatit ve basit obstrüktif safra stazında 

lizozomların sayısı artar. 

 

           Mitokondri her hepatositte yaklaĢık 2000 tane bulunmaktadır, sferik ya da 

ovoid biçimli mitokondrilerin kristaları çok sayıdadır. Mitokondrilerden zengin oluĢu 

hücrenin yüksek metabolik aktivitesine iĢaret eder (Kalaycı 1986, Junqueira ve 

ark.1998). 

 

           Membran ile çevrili küresel ekzantrik kristal yapı ihtiva eder peroksizomlara 

da rastlanmaktadır ki bunun hücre baĢına 200-300 adet olduğu kabul edilmektedir 

(Stevens ve Lowe 1997). 
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            Peroksizomlar, genel sitoplazmik metabolik aktivitenin bir ürünü olan 

H2O2‟nin yıkım yerleridir. Bundan baĢka, peroksizomlar; glikoneogenezis, purin 

metabolizması, alkol metabolizması ve lipit metabolizmasında özel oksidatif 

fonksiyonlara sahiptir. Vücuda alınan alkolün yaklaĢık olarak yarısı karaciğer 

peroksizom enzimleri tarafından asetaldehite dönüĢtürülür. Ġnsanlarda alkol 

dehidrojenaz, katalaz ve D-amino asit oksidaz peroksizomlarda bulunur (Henrikson 

ve Kaye 1986). 

 

            Safra kanalikülleri iki ya da üç komĢu hepatositin bitiĢik yüzeyleri üzerindeki 

oluk Ģeklindeki yarım kanalların köĢelerinin bir araya gelmesiyle Ģekillenir. Safra 

kanalikülleri, hepatositlerin rozetleĢmesine eĢlik eden parenkimal kolestaz gibi 

durumlarda ĢiĢmedikçe ıĢık mikroskobu altında kolaylıkla tanınmaz. Safra 

kanalikülleri Herring kanalları yoluyla safra kanallarına bağlanır (Mills 2007). 

 

           1.2.3. Sinüzoidler  

 

 Portal aralık çevresinde karaciğer hücreleri bir hücre kalınlığında periportal 

bağ dokusuna dayanmıĢ bir tabaka Ģeklinde  (sınırlayıcı plak) bulunur. Bu plak 

hücreleri arteria hepatika, vena porta ve safra duktusunun dallarıyla delinmiĢtir, 

hücreleri santral karaciğer hücrelerinden biraz daha küçüktür (Kalaycı 1986). 

 

 Portal aralıkta bulunan vena porta‟nın, arteria hepatika‟nın dalları, kanlarını 

karaciğer hücre kordonları arasında bulunan düzensiz Ģekilli özel, her yerde rastlanan 

kapillerden daha büyük damar sistemine (sinüzoidlere) boĢaltırlar. 

 

 Sinüzoid içinde hem arter, hem de ven kanı bulunmaktadır. Sinüzoid damarlar 

birbirleriyle anaztomozlaĢarak karaciğer hücre kordonlarını birbirinden ayıran bir kan 

labirenti oluĢturduktan sonra klasik lobülün ortasında bulunan vena sentralise 

açılırlar. V.sentralis duvarı birçok sinüzoidin açılmasından dolayı çok sayıda delik 

taĢır. V.sentralis çevresindeki karaciğer hücreleride kesintili bir duvar oluĢtururlar. 

 

           V.sentralislerin kanı vena interkalaris‟lere dökülür. Vena interkalarislerin 

birleĢmesiyle toplayıcı ven oluĢur. Bunlar da vena hepatika‟yı yaparak vena kava 
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inferiora açılırlar. Vena interlobülaris‟lerde kontraksiyonun fazla olması kanın 

karaciğer lobüllerinde dolaĢmasını kolaylaĢtırır (MenteĢ 1983). 

 

            Hepatik sinüzoidler hepatositlerin kordonunu ayırır ve retikülin lifleriyle 

desteklenmiĢ sinüzoidal astar hücreleriyle çizgilendirilmiĢtir. Sinüzoid duvarında 3 

tip hücre bulunur: 

 

            Kupffer hücreleri 

            Kupffer hücrelerinin fasulye Ģeklinde çekirdeği ve yıldız Ģeklinde uzantıları 

olan dolgun sitoplazması vardır. Bunlar portal sistemin yakınında daha çoktur. Bunlar 

mononükleer-fagositik sisteme aittirler ve kısmen kemik iliğinden elde edilmiĢtirler 

(Mills 2007). 

 

            Kupffer hücreleri ile endotel hücrelerinin membranları yüz yüze komĢuluk 

yapabilirler. Ancak bu iki hücre membranı arasında özel kontakt noktaları veya 

dezmozom gibi yapıların varlığı rapor edilmemiĢtir. 

 

 Hücre içi çok zengin lizozomal yapılar hücre içi sindirim kapasitesini 

yansıtmaktadır. Çok iyi geliĢmiĢ granüler endoplazmik retikulum ve golgi kompleksi 

hücrede aktif bir protein sentezi olduğunu göstermektedir (Aktan ve ark. 2003). 

 

 Peroksidaz reaksiyonu pozitiftir, böylece peroksidaz reaksiyonu negatif olan 

endotel hücrelerinden kolayca ayrılabilir. Yine boya partikülleri içeren enjeksiyonlar 

sonucu fagositik özellikleri olan bu hücreleri belirlemek kolaydır. Organel 

bakımından zengin hücrelerdir (Kalaycı 1986). 

 

            Endotel hücreleri 

            Endotel hücrelerinin ince, belirsiz sitoplazmaları ve çekirdekçiği olmayan 

küçük, uzatılmıĢ, koyu lekeli çekirdekleri vardır. Endotelial sitoplazmasının eleğe 

benzer tabakaları ve yapısal olarak tanımlanmıĢ bazal membranın (kapillerin tersine) 

yokluğu kan ve hepatositler arasındaki değiĢ tokuĢu kolaylaĢtırır (Mills 2007). 

            Sitoplazma da küçük mikropinositotik veziküller bulunur. Endotel hücreleri 

aralıklı olarak yerleĢirler. Böylece sinüzoid duvarında büyük aralıklar, pencereler 

bulunur (Kalaycı 1986). 
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 Ġto hücreleri  

            Plazma, karaciğerin normal iskeletini oluĢturan çok az bağ dokusu ve hepatik 

stellat hücreler (ito hücreleri, interstisyel yağ depolayan hücreler veya hepatik 

lipositler) ve pit hücreleri gibi perisinüzoidal hücreler içerir (Ross ve ark.2003). 

 

            Sinüzoidler boyunca olan bağ dokusu lifleri, çoğu zaman gümüĢ emdirme 

(retikülin) ile siyah boyanan Tip III kollajen gösterirler ve lobüllerin merkezinden 

ıĢınsal olarak yayılan düzenli bir ağ oluĢtururlar. Elastik lifler ve bazal membran 

normal sinüzoidlerde yoktur (Temel ve Gökçimen 2002).  

 

            Disse boĢluğu iyi sabitlenmiĢ, normal karaciğer biyopsisi materyallerinde fark 

edilemez; ancak postmortem (ölüm sonrası) karaciğerde hepatositler küçülür, 

perisellüler ödem oluĢur ve boĢluk daha çok dikkat çeker. 

 

            IĢık mikroskobunda hepatik stellat hücreleri sinüzoidal astar hücrelerinden 

ayırtetmek zordur. Yağ ve vitamin A depolayabilen ve hepatosit büyüme faktörü ve 

kollajen üreten fibroblastlardan dönüĢmüĢlerdir. Hepatik fibrogenezde önemli bir rol 

oynarlar. Hipervitaminaz A‟da olduğu gibi yağla yüklendiklerinde uzamıĢ çekirdeğin 

süslemesiyle oldukça tekdüze boyutlarının sitoplazmik yağ damlacıkları yüzünden 

tanınabilir. Harekete geçirildiğinde bu hücreler sitoplazmaların da boyanabilir dezmin 

ve aktin içerirler. pH hücreleri ıĢık mikroskobuyla tanımlanamaz. Elektron 

mikroskobu altında nörosekretuar gibi yoğun elektronlu granülleri ve çubuk 

çekirdekli vezikülleri vardır. Arasıra oluĢan inflamatuar hücreler, lenfositler ya da 

polimorfonükleer lökositler sinüzoidlerle birlikte mevcut olabilir (Mills 2007). 

 

            1.2.4. Hepatik Venler  

 

            Bağ dokusundan ince bir kılıf içine gömülmüĢ kapaksız hepatik venlerin 

karaciğer içindeki seyri vena kava inferior‟a doğrudur. Daha küçük dallar (yada 

sublobüler venler) ve en küçük efferent venler (yada terminal hepatik venüller) 

karaciğer parenkimi ile direkt temas halindedir. Birbirine karıĢan ancak üç boyutlu 

boĢlukta doğrudan birleĢmeyen portal sistemdeki hepatik arter, portal venin dalları ve 

terminal hepatik venüller arasında bir iliĢki tanımlanmıĢtır (Mills 2007). 
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. 

 

            Ġki terminal hepatik venül arasındaki uzaklık bir asinüsün boyutlarını verir. 

Terminal hepatik venüllerin, kollajen için trikromla yada elastik fibriller için  

Victorya mavisiyle boyamadan sonra kolayca gösterilebilen endotel hücreleriyle 

çizilmiĢ çok ince bir duvarı vardır, ancak duvarlarında adventisya yoktur (Mills 

2007). 

 

           1.2.5. Portal Sistem  

 

           Her portal sistem bir safra kanalı ve birkaç safra kanalcığı, bir hepatik arter 

dalı, bir portal ven dalı ve bağ dokuya gömülmüĢ lenfatik kanallar içerir. Bağ 

dokusunun miktarı ve interportal yapıların boyutları portal sistemin boyutlarına 

bağlıdır. Kan damarları ve safra kanallarının hem sempatik hem de parasempatik 

innervasyonu için olan sinir lifleri büyük portal sistemde görülebilir. 

 

           En büyük portal sistemler yuvarlak ya da üçgen, daha küçük olanlar üçgen 

yada dallanmıĢ ve en küçük terminal bölümlerde yuvarlak yada ovaldirler. Portal 

sistemin boyutu, yaklaĢık olarak hepatik arter dalının lenfosit, makrofaj ve mast 

hücreleri içerirler, ancak polimorfonükleer lökosit ya da plazma hücreleri yoktur. 

Ġnflamatuar hücrelerinin sayısı yaĢla birlikte artar. Buna karĢın yoğunlukları bir portal 

sistemden diğerine değiĢir. Bağ dokusu en çok, trikrom boyada kalın, koyu mavi lifler 

olarak görülen Tip I kollajen içerir. Karaciğerin subkapsüler bölgesinde, portal sistem 

daha fazla ve yoğun bağ dokusu içerir (Mills 2007). 

 

          1.2.6. Lenfatik Sistem 

 

          Karaciğerde bulunan lenf diğer lenf sıvılarından daha fazla protein içerir ve 

albümin globülin oranı plazmadan biraz daha yüksektir. Duktus torasikus‟a gelen 

lenfin büyük bir bölümü karaciğerden, az bir bölümü de mezenterik lenfatikler 

aracılığıyla barsaklardan gelmektedir. 

 

          Lobül içinde lenfatik bir damar yoktur. Disse lenfin oluĢtuğu aralıktır. 

Olasılıkla plazma disse aralığına geçer, buradan da lobülün periferine ilerler, Kiernan 
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aralığında lenfatik damarlara boĢalır. Lenfatik damarlar septumlarda ve Glisson 

kapsülünde zengin bir pleksus oluĢturur. Giderek çapı büyür, hilusa yakın en büyük 

hacme ulaĢır (Kalaycı 1986). 

       

 1.2.7. Safra Kanalları 

 

 Daha geniĢ intrahepatik ya da septal safra kanalları, yaklaĢık 10mm çapında 

bazalde yerleĢmiĢ, soluk, oval çekirdekleri ve hafif eozinofilik sitoplazmaları olan 

uzun kolumnar epitel hücreleriyle çizgilendirilmiĢtir. Arasıra astar epitelleri içinde 

lenfositler bulunabilir. Daha geniĢ safra kanalları portal sistemin merkezi bölümünde 

yerleĢmiĢtir ve küçük olanlardan daha fazla periduktal fibröz dokuya sahiptir. 

 

 Daha küçük ya da interlobüler safra kanalları küboid yada küçük kolumnar 

epitelle çizgilendirilmiĢtir. Bir bazal membranları ve küçük miktarda periduktal bağ 

dokuları vardır. Portal sistemde bir yada daha fazla interlobüler kanal bulunabilir. 

Safra kanalları her zaman bir portal ven ve bir hepatik arter ile birlikte bulunur ve 

yaklaĢık olarak safra kanalı gibi aynı çapa sahiptir (safra kanalının artere dıĢ çap oranı 

0,7/0,8‟dir). Safra kanalları safra kanaliküllerine safra kanalcıkları ve Herring 

kanalları ile bağlanmıĢtır. 

 

 Safra kanalları portal sistemin periferik bölgesinde yerleĢmiĢtir ve interlobüler 

safra kanallarından daha küçüktür. Bazal membranı vardır, küboidal kolonjiositlerle 

çizgilendirilmiĢtir ve bir portal ven ile beraberdir, ancak hepatik arter dalı yoktur. 

Safra kanalları portal sistem stromasının kenarında gözlenebilir, ya  da intraportal 

segmenti olduğu kadar intralobüler segmenti de olan durumlarda sınırlandırıcı 

tabakada enine de olabilir (Mills 2007). 

 

 1.2.8. Portal Ven ve Hepatik Arter 

 

 Portal sistemdeki lenfatik damarlar Disse boĢluğuna drene olurlar. Lenf, kanın 

tersine safra ile aynı doğrultuda akar. Hepatik arter dalları karĢılıklı portal venlere 

yakın iliĢkidedir. Terminal hepatik arteriyoller parenkimal kan ihtiyacını muskuler 

sfinkterleriyle düzenler, oysa portal venöz ihtiyacın karĢılanması mezenterik venöz 

kan akımıyla kontrol edilir. 
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 Portal venler portal sistemdeki en geniĢ damarlardır ve periportal 

sinüzoidlerin içine dökülen venülleri oluĢtururlar. Terminal hepatik venüllerin 

etrfındaki hepatositlerin tersine, portal sisteme komĢu olan hepatositler birleĢiktir ve 

sınırlandırıcı tabaka olarak adlandırılan farklı bir sıra oluĢtururlar. Nekroinflamasyon 

ve/veya apoptozla bu sınırlandırıcı tabakanın yıkılması kronik hepatit için bir iĢarettir 

(Mills 2007). 

 

 1.2.9. Karaciğer Rejenerasyonu 

 

 Karaciğerde rejenerasyon özelliği olağanüstü fazladır. Karaciğerin bir 

bölümünün cerrahi operasyonla çıkarılmasından ya da toksik (hepatotoksik) 

maddelerin verilmesinden (karbontetraklorür, kloroform gibi) kısa bir zaman sonra 

organ normal ağırlığını yeniden kazanır. Ratlarda karaciğerin %75‟i çıkarılırsa bir ay 

içinde kaybedilen dokunun yerine konduğu görülür. Ġnsanlarda bu özellik biraz daha 

sınırlıdır (Kalaycı 1986). 

 

 Karaciğer normal boyutlara geldiğinde büyümesi durur. Herhangi bir zamanda 

normal karaciğerden alınan bir kesitte hepatosit gruplarının çok seyrek mitoz 

göstermesi bu olgunluğun ifadesidir (Starzi ve ark. 1977). 

 

 Rejenerasyon geride kalan sağlam hepatositlerin mitozu ve büyümeleri ile 

sağlanır. Yeniden restore edilen karaciğerde parenkimal hücrelerin normalden büyük 

olduğu ve binükleer hücrelerin çoğaldığı görülür (Kalaycı 1986). 

 

 Hayatın herhangi bir döneminde karaciğer hücrelerinin sadece %0,0012-

%0,01‟i mitoza uğramaktadır (Holt ve ark. 2000). Burada mitoz olayı kanda dolaĢan 

ġalon denen mitoz inhibitörü maddelerle kontrol edilir (Kalaycı 1986, Junqueira ve 

ark.1998). 

 

 Doku hasarında ya da kısmen çıkarılmasında, yapılan Ģalon miktarı düĢer. 

Mitoz baskısı kalktığından hızlı bir mitoz görülür. Rejenerasyon ilerledikçe yapılan 

Ģalon miktarı artar, mitoz giderek azalır ve biter. Bu olay kendi kendini düzenleyici 

bir kontrol mekanizmasıdır. Sürekli ya da tekrarlanan karaciğer hasarlarında, 
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karaciğer hücre rejenerasyonu ile birlikte bağ dokusu artımı da hızlandığından, 

giderek karaciğer bağ dokusu artar ve siroz denen patolojik durum ortaya çıkar 

(Kalaycı 1986). 

 

 Karaciğerde hasar oluĢturan „fulminan hepatit‟ gibi ağır hastalıklarda bile eğer 

retikülin çatısı (Tip III kollajen ) korunmuĢsa, karaciğer rejenerasyon ile eski halini 

alır. Hepatosit kaybı ne Ģekilde olursa olsun rejenerasyon, histopatolojik olarak, 

hepatosit kordonlarının kalınlaĢması ve çok çekirdekli hepatositlerin sayıca artması 

Ģeklinde izlenir (Chisari 1997, Mahoney 1999). 

 

           Karbon tetraklorür verilmesi karaciğer lobüllerinin sentral zonlarında hücre 

harabiyetine neden olur. Nekrotik hepatositler otolizle yok edilirken, lobülün periferik 

zonundaki hücrelerin mitozu ile rejenerasyon baĢlar. 5-6 gün içinde hücresel hasar 

tamir edilir. 

 

            Eğer harabiyet lobülün periferinden baĢlamıĢsa (Örneğin safra duktusu 

tıkanması halinde bazı hepatotoksik madde verilmesiyle) yine sağlam dokunun her 

yerinde mitoz görülür, ayrıca büyük ve küçük safra duktus epitellerinde aĢırı mitoz 

dikkati çeker. Safra duktuslarının sayısı artar. Bu duktuslar hasarlanmıĢ periferik 

zondan içeriye girerek sağlam bölgedeki safra kanalikülleri ile bağlantı kurar. 

Böylece periferik hücrelerin harabiyeti ile kesintiye uğramıĢ safra akımı kendine yeni 

bir yol bulur (Kalaycı 1986).  

           

   1.3. Karaciğer Embriyolojisi 

 

 Karaciğer primordiumu, ön barsağın distal ucunda bir endodermal epitel 

çıkıntısı Ģeklinde 3.hafta ortasında belirir. Hepatik divertikül veya karaciğer 

tomurcuğu olarak bilinen bu çıkıntı, perikard boĢluğu ve yolk sapı arasındaki 

mezodermal plağı, yani septum transversumu penetre eden, hızlı proliferasyon 

gösteren hücre dizilerinden meydana gelir. Karaciğer hücreleri septumun içine 

girmeye devam ederken, hepatik divertikül ile önbarsak (duedonum) arasındaki 

bağlantı daralarak safra kanallarını oluĢturur. Safra kanalından kaynaklanan küçük bir 

ventral çıkıntı safra kesesi ve sistik kanal haline gelir. GeliĢimin daha sonraki 

dönemlerinde epitelyal karaciğer kordonları vitellin ve umblikal venlere karıĢarak 
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hepatik sinüzoidleri meydana getirir. Karaciğer kordonları parankime farklanır ve 

safra kanallarının döĢemesini meydana getirir (Sadler 1996). 

 

 Karaciğerin fibröz dokusu, hematopoietik dokusu ve kupffer hücreleri septum 

transversum‟daki mezenkimden geliĢirler (Moore ve Persaud 2002). 

 

 Karaciğer hücreleri organ kaudale, karın boĢluğuna çıkıntı yapacak Ģekilde 

septum transversumun tümünü iĢgal ettiğinde, karaciğerle önbarsak ve karaciğerle 

karın ön duvarı arasındaki septum transversum mezodermi membranöz hale gelerek, 

sırasıyla, küçük omentumu ve falciform ligamenti oluĢturur. Birlikte önbarsakla karın 

ön duvarı arasındaki peritoneal bağlantıyı oluĢturur ve ventral mezogastrium adını 

alır. 

 

 Karaciğer yüzeyindeki mezoderm farklanarak, üst yüzdeki küçük bir alan 

dıĢında visseral periton haline gelir. Bu alanda, karaciğer orijinal septum transversum 

ile olan temasını devam ettirir. Septumun bu parçası, yoğun mezenĢimal diaframla 

temas eden karaciğerin bu yüzeyi peritonla hiçbir zaman örtülmez ve karaciğerin 

çıplak bölgesi olarak bilinir. 

 

 Karaciğerin ağırlığı intrauterin yaĢamın 10.haftasında, toplam vücut 

ağırlığının %10‟u kadardır. Organ ağırlığındaki bu fazlalık, kısmen sinüzoid sayısının 

yüksekliğine atfedilirse de, bir baĢka önemli etken de, gördüğü hematopoietik 

fonksiyonlardır. Hepatik hücrelerle damar duvarları arasında, beyaz ve kırmızı 

kürelerin üretildiği, proliferasyonla karakterize geniĢ bir hücre ağı vardır. 

Hematopoietik aktivite, gebeliğin son iki ayında yavaĢ yavaĢ azalır ve doğumda 

geride ancak birkaç hematopoietik hücre adası kalır. Artık karaciğerin ağırlığı toplam 

vücut ağırlığının %5‟i kadardır (Sadler 1996). 

 

 Diverticulum hepaticum‟un daha küçük olan kaudal parçası vesica biliaris‟i 

divertikülün sapıda ductus cysticus‟u oluĢturur. BaĢlangıçta extrahepatik safra yolları 

epitel hücreleri ile tıkanmıĢken, bu hücrelerin dejenerasyonu ile vakuolizasyon 

oluĢturur ve kanallar açılır. Ductus hepaticus ve ductus cysticus‟u duedonuma 

bağlayan kordon, ductus choledochus‟a dönüĢür. BaĢlangıçta duedonum kavisinin ön 

yüzüne bağlı olan ductus choledochus, duedonumun büyümesi ve rotasyonu ile 
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duedonum‟un arka yüzüne taĢınır. Onüçüncü haftadan sonra ductus choledochus‟tan 

geçerek duedonum‟a giren safra, mekonyuma koyu yeĢil rengini verir (Moore ve 

Persaud 2002).       

 

  1.4. Karaciğer Fizyolojisi 

 

  Karaciğer vücudun hemen bütün sistemleriyle iliĢkisi bulunan ve son derece 

karmaĢık ve önemli fonksiyonları olan bir organdır. Karaciğerin, karbonhidratların 

depolanması ve metabolizmalarının kontrolü, safra yapımı, keton bileĢiklerinin 

yapımı, plazma proteinlerinin sentezi, çeĢitli ilaç ve zehirlerin detoksifikasyonu üre 

yapımı, bazı hormonların inaktivasyonu, yağ metabolizması gibi fonksiyonları vardır 

(Uysal 2001). 

 

  1.4.1. Karaciğerin Görevleri  

  Karaciğer safra kanalları yolu ile salgısını duedonuma boĢaltmasından dolayı 

ekzokrin, sentezlediği bazı maddeleri doğrudan kana vermesinden dolayı endokrin bir 

bezdir. Karaciğer günde ortalama 1000 ml safra üretir ve duedonum‟a akıtır. Safra; 

pankreas tarafından salgılanan lipazın yağları sindirmesine yardımcı olur. 

 

  Vücutta arteriyel ve venöz kanın birbirine karıĢtığı tek organ karaciğerdir. 

Portal ven ile karaciğer içerisinde bağırsaklardan emilen sindirim ürünleri (yağlar 

hariç) bulunur. Karaciğer, sindirim sisteminden absorbe edilen besin maddelerini 

iĢlemesi ve vücuttaki diğer dokuların ihtiyaç duyduğu materyallere 

dönüĢtürülmesinde görev alır. Karaciğer hücreleri kandaki fazla glukozu alır ve 

glikojen Ģeklinde depolar. Kandaki glukoz seviyesi düĢtüğünde glikojeni tekrar 

glukoza çevirerek ve kana verir. Lipid metabolizması ve kan dolaĢımındaki normal 

lipid seviyesinin korunmasında önemli rol oynar. Plazma proteinlerinin önemli bir 

bölümü karaciğerde sentez edilir. Albumin ile kan pıhtılaĢtırıcılar fibrinojen ve 

protrombin gibi maddeler karaciğerde sentezlenir (Unur ve ark. 2002).                                                       

 

  Karaciğer kanın temizlenmesinde görev yapar. Karaciğerde 1 gr kan 

sinüzoidler içinden geçerken 1,2x10
7 

kupffer hücresi ile temas eder. Kupffer hücreleri 

bu sırada kandaki hücre döküntülerini ve yabancı maddeleri fagosite ederek 

uzaklaĢtırır. 
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  Karaciğer kan depolama bölgesi olarak iĢ görür. Damardaki kan basıncı 

arttığında, sinüzoidler normalden 400ml daha fazla kanı alıp geniĢler. Bunun tersine, 

büyük miktarda kan kaybı durumlarında, önemli miktarda kan karaciğerden genel 

dolaĢıma verilir. Ayrıca karaciğer A,B vitaminlerini ve mast hücrelerinin ürettiği 

heparini depo eder. Karaciğer, vücuttan atılması gereken ilaçlar ile zararlı maddelerin 

zararsız hale getirilmesinde rol alır. 

 

           Karaciğerin bir diğer önemli fonksiyonu, dalak tarafından yıkılan kırmızı kan 

hücrelerinden ortaya çıkan biluribin pigmentinin uzaklaĢtırılmasını sağlamaktır. Bu 

madde karaciğerde enzimler ile suda erir hale getirilir, safra ile birlikte atılır. Kanda 

biluribin arttığında sarılık ortaya çıkar. 

 

           Bunlardan baĢka karaciğer, hücre membranı yapımı için gerekli lipoproteinleri 

lipidlerden üretir. Amino asitlerden azotu ayırarak üre açığa çıkarır ve kan yoluyla 

böbreğe gönderir. Fetusta, yenidoğanda ve kronik anemi vakalarında kan yapıcı organ 

olarak görev yapar (Guyton ve Hall 1996, Unur ve ark. 2002).   

                                                     

 

 1.5. Karaciğer Patolojisi 

 

 1.5.1. Hücre Zedelenmesi 

 

 Normal hücre değiĢen stres ve uyaranlara karĢı kendisini koruyabilme 

yeteneğine sahiptir. Stabilitenin bu sınırlı değiĢimlere ve hücrenin çevresel 

değiĢikliklerden en az etkilenmesi olayı, homeostasis (denge) olarak bilinir. O halde, 

bir hastalığın ortaya çıkıĢı hücrelerin homeostasisi sürdüremeyecekleri kadar olumsuz 

koĢulların sonucudur. Bu sapmalar hücrede biyokimyasal, moleküler yapısal ya da 

fizyolojik değiĢimlere neden olur. Hücre aĢırı fizyolojik stimulus veya patolojik 

uyarılara maruz kalırsa adaptasyon göstererek sağlığını korur. Adaptasyon 

mekanizmaları aĢıldığı zaman, hücre zedelenmesi ortaya çıkar. Hücre zedelenmesi bir 

noktaya kadar reversible (geri dönüĢümlü) iken stres devam ederse irreversible (geri 

dönüĢümsüz) olur ve hücre ölür (Kumar ve ark. 1995). 
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 Geri dönüĢlü zedelenme  

 Öldürücü olmayan yapısal değiĢiklikler dejenerasyon olarak adlandırılır, fakat 

günümüzde basitçe geri dönüĢlü zedelenmeler olarak tanımlanmaktadır. IĢık 

mikroskobunda iki biçim saptanmıĢtır; hücresel ĢiĢme ve yağlı değiĢmedir (Kumar ve 

ark.1995). 

 

 Hücre dıĢı suyun hücre içine geçmesine bağlı olarak hücrede görülen ilk bulgu 

hücresel ĢiĢmedir. Su birikimi devam ederse sitoplazmada küçük vakuollerodaksal 

olarak ĢiĢmiĢ ya da parçalanmıĢ endoplazmik retikulum kısımlarını içerir. Bu 

öldürücü olmayan zedelenme biçimi „hidropik değiĢiklik‟ yada „vakuollü 

dejenerasyon‟ olarak adlandırılır (Demir 2000). 

  

 Yağlı değiĢme bazı koĢullarda geri dönüĢlü hücre hasarının diğer bir 

endikatörü olarak görülür. Sitoplazmada küçük ve büyük lipid vakuolleri ile belirir ve 

hipoksik ve çeĢitli toksik zedelenme biçimlerinde ortaya çıkar. Daha az sıklıkla 

görülen bir reaksiyondur. Prensip olarak hepatosit ve myokard hücresi gibi yağ 

metabolizmasına bağlı hücrelerde görülür. Yağlı değiĢiklik özellikle karaciğerde çok 

sayıda metabolik bozukluğun bir görünümü olabilir. Ve intraselüler birikimin bir 

biçimidir (Kumar ve ark.1995 ). 

 

 Geri dönüĢsüz zedelenme  

 Geri dönüĢsüz hücre zedelenmesinde yapısal olarak mitokondriyon ve 

kristalarında aĢırı vakuolizasyon; plazma zarında aĢırı zedelenme; lizozomlarda aĢırı 

ĢiĢme; ve özellikle eğer iskemik alan yeniden beslenirse hücre içine yoğun kalsiyum 

tutulumu ile birliktedir. 

 

 Amorf kalsiyumdan zengin yapılar mitokondriyon matriksinde geliĢir. 

Mitokondriyumda geri dönüĢsüz zedelenmelerin bu erken bulguları iskemiden 30-40 

dakika sonra görülebilir. Proteinler temel koenzimler, ribonükleik asitler aĢırı 

geçirgen zarlardan sürekli kaybedilir. Hücreler hücre içi yüksek enerjili fosfatın 

yapımında kullanılacak ATP‟nin yeniden oluĢumu için hayati önemi olan 

metabolitlerini de kaybeder. pH‟nın düĢmesi lizozom zarlarının zedelenmesiyle 

enzimlerinin sitoplazmaya geçerek asit hidrolazların aktifleĢmesiyle sitoplazmik ve 

çekirdek yapıların sindirimine yol açar. 
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 Hücre ölümünü izleyerek, hücre organelleri devamlı parçalanır ve hücresel 

enzimler hücre dıĢı mesafeye sızarlar ve karĢıt olarak hücreler arasındaki 

makromoleküler ölü hücreye girerler. Sonuçta ölü hücreler „myelin biçimler‟ ve 

fosfolipidlerden oluĢan büyük kitlelere dönüĢürler. Bunlar daha sonra diğer hücreler 

tarafından fagosite edilir veya yağ asitlerine parçalanırlar. ( Kumar ve ark.1995). 

  

 1.5.2. Nekroz          

 

 Nekroz, öldürücü olarak zedelenmiĢ hücrede enzimlerin ilerleyici eritici 

etkilerinin yol açtığı morfolojik değiĢikliklerin tümüdür. Nekrozda birbirini 

tamamlayan iki temel değiĢiklik oluĢur. 

 Hücrelerin enzimatik sindirimi 

 Proteinlerin denatürasyonu 

 

         Katalitik enzimler ya ölü hücrelerin lizozomlarından türer, bu durum enzimatik 

sindirim „otoliz‟ olarak adlandırılır. Ya da göç eden lökosit lizozomlarında 

kaynaklanırlar. Olay da „heteroliz‟ olarak adlandırılır (Kumar ve ark.1995, Demir 

2000). 

 ÇeĢitli etkilerle hücre ölümü çok yavaĢ olmuĢ ve görülebilir durumda nekroz 

oluĢmamıĢsa, olaya dejenerasyon denir. Dejenerasyon sonucunda hücre ortadan 

kalkabilir (Yenerman 1994). 

          

 Nekrotik hücrelerde sitoplazma RNA azalmasına bağlı normal bazofil kaybı 

eozinofil artıĢı yapar ve intrasitoplazmik proteinlerin denatürasyonu eozin bağlar. 

Glikojen kaybına bağlı olarak hücreler normal hücrelerden daha camsı, homojen 

görünümlüdür. Enzimler sitoplazmik organelleri sindirince sitoplazma fare-ısırığı 

Ģeklinde vakuollü görülür. Sonuçta ölü hücrelerin kalsifikasyonu görülebilir (Kumar 

ve ark.1995). 

 

 Nükleuslarda piknoz ve çekirdek zarında buruĢma, karyoreksis ve karyoliz 

görülür.  

 Piknoz‟da nükleus küçülür ve hematoksilen ile koyu mora boyanır. Bu 

durumda nükleus membranı da kırıĢmalar gösterir. Çekirdek düzensiz bir görünüm 
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kazanır. Piknoz nekroz oluĢumunda çekirdekte görülen bir olaydır. Piknozu 

karyoreksis, onu da karyoliz izler. Bazen piknozdan hemen sonra karyoliz görülebilir. 

Piknozda, otoliz olayları geliĢir. Nükleoproteinlerde hidrolizasyon olayı meydana 

gelir. Ve nükleik asitler açığa çıkar; nükleusun bazik boyalarla boyanması, nükleik 

asitlerin serbest halde bulunmasına bağlıdır. Piknotik çekirdek alcian mavisini ve 

koloidal demiri tutar, oysa normal hücre çekirdekleri bu boyaları tutmaz. 

 

 Karyoreksis nükleusun parçalanmasıdır. Karyoreksiste nükleusun membranı 

parçalanır, kromatin önce nükleusun oturduğu yerde kalır, daha sonra sitoplazmaya 

dağılır. 

  

 Karyoliz‟de nükleus eriyerek dağılır. Nükleusta serbest hale geçen nükleik 

asitlerin yıkımı ile nükleik bazik boyalarla boyanma yeteneğini kaybeder, 

hematoksilen ile ya hafif boyanır veya hiç boyanmaz. Karyoliz genellikle piknozu 

izler (Yenerman 1994). 

  

 Karaciğer rejenerasyon potansiyeli çok yüksek olan bir organdır. Bu nedenle 

belirgin fonksiyon bozuklukları klinik görünüm vermeyebilir. Enfeksiyöz etkenler, 

viral hepatitler, iskemi, kimyasal maddeler, ilaçlar, alkol ve metabolik değiĢiklikler 

karaciğerde zedelenme yapar ve bu ileri yaĢlarda belirgin hal alan bir fonksiyon 

kaybına yol açar. 

 

 Karaciğerde incitici ajanlara en duyarlı hücreler hepatositlerdir. Bu etkenlerle 

karĢılaĢtıklarında kolay nekroze olurlar. Diğer dokulardan çok farklı ve özellikli 

yapısı nedeniyle karaciğerde özgün nekroz tipleri görülür: 

 

  Likefaksiyon nekrozu 

          Temel olarak odaksal bakteri enfeksiyonlarında görülür. Bakterilerin 

lökositleri çağırıcı güçlü etkisine bağlı olarak dokunun heteroliz ve otolizi sonucu 

görülür. Kalp kası, karaciğer böbrek hücreleri ve organizmanın diğer hücrelerinde 

hipoksik ölüm koagülasyon nekrozuna neden olurken, beyinde likefaksiyon 

nekrozuna neden olur. 
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   Kazeifikasyon nekrozu 

          Çoğunlukla tüberküloz enfeksiyonu odağında görülen bir koagülasyon 

nekrozu tipidir. Nekroz alanlarının makroskobik görünümünden ötürü beyaz ve 

peynirimsi anlamında „kazeifikasyon‟ terimi kullanılmaktadır. Histolojik olarak 

bilinen belirgin iltihabi bir sınırla çevrili amorf granüllü parçalanmıĢ koagüle 

hücrelerden oluĢur (Kumar ve ark.1995, Demir 2000). 

 

           Councilman cisimcikleri  

           Asidofil cisimcikler olarak da adlandırılan normal bir hepatositten daha küçük, 

koyu eozinofilik bir topakçık olarak izlenen bu görünüm aslında apoptosis ile eĢ 

anlamlıdır. Topağın içinde piknotik bir çekirdek seçilebilir. Asidofil cisimcik, 

fagosite edilmiĢ olarak da saptanabilir. Karaciğerde hücre yıkımını artıran hemen her 

hücrede Councilman cisimciklerinin sayıca artıĢı eĢlik edebilir. 

 

           Masif  nekroz 

           KöprüleĢme nekrozunun daha da ağır biçimidir, birkaç asinüsü birden hemen 

tümüyle tuttutuğunda submasif, sağlam parankim hemen hemen hiç kalmadığında 

masif terimi kullanılır. Klinikte fulminan hepatit olarak adlandırılan tablonun 

histolojik görünümlerinden biridir (Stevens ve Lowe 2000). 

 

           Masif nekrozun erken dönemlerinde karaciğer normal büyüklüktedir. Fakat 

daha sonra nekrotik alanlar resorbe oldukça büzüĢmüĢ, kırmızı-yeĢil, yumuĢak, 

buruĢuk kapsüllü organa dönüĢür (Kumar ve ark.1995). 

 

 

 Fokal nekroz 

 Karaciğerde çok küçük nekroz alanları, masif ve diffüz nekrozdan daha sık 

görülür. Bu alanlarda lenfositler ve makrofajlar da bulunur. Nekrotik hepatositler 

hızla ortadan kaldırıldıkları için, nekroz alanında genellikle seçilemezler. Fokal 

nekroz çok sık görülür, hiçbir hastalığa özgü değildir. Zonal nekrozlarıda fokal 

nekrozların biraz daha belirgin biçimleri olarak görmek mümkündür (Stevens ve 

Lowe 2000). 
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 KöprüleĢme nekrozu 

 Çok sayıda hepatosit gruplarını etkileyen nekrozdur. Portal alanlar ile terminal 

venler arasındaki hepatosit kordonu tümüyle nekrozu olduğu için köprüleĢme terimi 

kullanılır. Kronik hepatitlerde, köprüleĢme nekrozunun bulunuĢu, hastalığın ileri 

derecede olduğunu ve iyileĢme olasılığının azaldığını gösterir. 

 

         Güve yeniği nekrozu (Piecameal Necrosis) 

          Periportal inflamatuar infiltratla komĢu hepatositlerin birleĢme yerinde, güve 

yeniği görünümüne yol açan hepatositlerin aktif yıkımıdır. Yalnızca karaciğere özgü 

bir nekroz türüdür. Kronik ve ilerleyici nitelikteki karaciğer hastalıklarında görülen 

bu nekroz türünde portal alanlar geniĢler, bağ dokusu artar. Güve yeniği nekrozu, 

kronik hepatitlerin tanısında ve aktivite derecelerinin değerlendirilmesinde çok 

önemli yer tutar (Stevens ve Lowe 2000). 

 

        Lenfositlerin karaciğer hücrelerine bağlanması sonucunda geliĢen apoptoz ve 

hepatositlerin yırtılması karaciğer hücre ölümüne yol açar (Kumar ve ark.1995). 

 

         Sentrilobüler nekroz 

         Hepatik asinüsün zon III bölgesinde geliĢen nekroz türüdür. Akut ve kronik 

konjesyonun morfolojik bulgularından biridir. Örneğin, parasetomol toksisitesinden 

etkilenen sentrilobüler bölge (zon III) gibi. (Stevens ve Lowe 2000).  

 

  1.5.3. Sinüzoidal Dilatasyon 

 

          Rappaport asinüs zon III‟deki sinüzoidler‟in ve terminal hepatik venüllerin 

dilatasyonla birlikte akut veya kronik venöz konjesyonu, sıklıkla otopsilerde ve 

bundan baĢka biyopsi örneklerinde görülebilir; genellikle sağ taraftaki konjestif kalp 

yetmezliğinin sonucudur. Oysa zon III‟deki hepatositlerin düzensiz nekrozu sıklıkla 

sol kalp yetmezliği veya Ģok nedeniyledir. 

 

         Daha ağır ve kronik vakalarda birde hepatositlerin atrofisiyle birlikte artmıĢ 

lipofuscin birikimi ve dağılmıĢ küçük yağ vakuolü parçacıkları, seroid pigment içeren 

kupffer hücrelerinde artma, fokal kolestaz ve asinüsün periferinde ilerleyici fibrozis 

vardır. 
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          Bunun tersine, Rappaport asinüs zon I‟deki sinüzoidlerin geniĢlemesi gebelik, 

böbrek transplantasyonu olan hastalar, anabolik/androgenik veya kontraseptif 

steroidlere maruz kaldıktan sonra ve boĢluk dolduran lezyonların yakınından 

gözlenebilir. Sinüzoidal geniĢleme hepatosellüler ve sinüzoidal hücre trofisi, 

hiperplazi ve displazi, sinüzoid‟ler boyunca artmıĢ retikülin lifler ve portal fibrozise 

eĢlik edebilir (Mills 2007). 

        

         1.5.4. Apoptoz 

 

        Apoptoz, Yunanca‟da apo (=ayrı) ve ptozis(=düĢen) kelimelerinin 

birleĢtirilmesiyle oluĢmuĢ sonbaharda yaprak dökümünü tanımlayan bir  kelimedir 

(Mills  2007). Apoptoz özel tipte farklı bir hücre ölümüdür. Nekrozda genellikle yan 

yana yer alan bir grup hücre ölür. Apoptozda saçılmıĢ halde tek tek hücrelerin atık 

bırakmadan ölümü söz konusudur. 

 

           Hücrelerin nükleus parçacıkları ve intakt organellerini içeren sitoplazma 

kısımları, membran ile sarılarak değiĢik çapta yuvarlak veya oval cisimcikleri 

oluĢturur. Bu cisimcikler serbest halde veya hücreler içinde bulunurlar, bunlara 

apoptoz cisimcikleri adı verilir. Organelleri içeren sitoplazma parçacıkları çok küçük 

değillerse, ıĢık mikroskobunda hematoksilen-eozin boyaması ile eozinofil, eğer 

sitoplazma ribozomlardan zengin ise, bazofil cisimcikler halinde görülebilir. Nükleus 

parçacıkları, çevrelerinde dar bir sitoplazma içerirler ve ıĢık mikroskobunda aynı 

boya ile mor noktalar halinde seçilebilirler (Yenerman 1994). 

 

      Apoptoza giden hücrenin 3 karakteristik niteliği vardır: 

 Kromatin yoğunlaĢması, membran kabarcıklarının oluĢması 

 DNA‟nın nükleozom boyutunda parçalanması 

 RNA ve protein sentezi 

 

         Apoptoz cisimcikleri yalnız makrofajlar değil, çevredeki baĢka hücreler, 

örneğin epitel hücreleri tarafından da alınabilir (Kumar ve ark.1995). Hücreler 

içindeki apoptoz cisimcikleri, lizozomlarda sindirilebilir, sindirilemeyen kalıntılar 



 26 

lizozomlarda atık cisimcikleri oluĢtururlar. Elektron mikroskobu ile hücre dıĢında ve 

hücre içindeki cisimcikler daha kolay görülür ve incelenebilir. 

 

         Apoptoz cisimciklerine nekroz alanlarının çevresinde de rastlanır. Councilman 

cisimcikleri hepatitte karaciğer hücresinde görülen apoptotik hücre parçalarıdır 

(Yenerman 1994). 

 

          Apoptoz sırasında DNA kırılması, serbest 3-hidroksil uçlarının sayısında 

artıĢa sebep olur. Terminal deoksinükleotid transfer aracılı deoksiüridin trifosfat 

(dUTP) nick-end labeling (TUNEL) tekniği dokularda apoptoz saptanmasında çok sık 

kullanılmaktadır. Bu teknik enzimatik olarak DNA‟nın serbest 3-hidroksil uçlarını 

bağlayarak nükleotidi iĢaretler ve apoptotik hücreler kolayca tanınır (Gavrieli ve 

ark.1992). 

 

         Apoptoz fetal büyüme ve safra kanalları ve hepatoblastların geliĢimi sırasında 

tüm aĢamalarda gerçekleĢir. Safra kanallarındaki proliferatif ve apoptotik aktiviteler 

arasında iyi bir iliĢki vardır. Transforming Growth Factor ile uyarılmıĢ karaciğer 

hiperplazisi ve neoplazisinin involusyonu da apoptozla kontrol edilir. Bu gerileyen 

karaciğer ya da tümörlerde dağınık apopitotik maddeler ağır litik nekrozdan daha çok 

gözlenir. CMV ve Herpes hepatiti gibi viral enfeksiyonlar da apopitoz hücre 

ölümünün mekanizması olarak önerilmiĢtir (Mills 2007). 

 

         Hücre zedelenmesi ile uyarılan immün sistem sitokinleri (tümör necrosis 

factor ve fas yolakları) aktif hale getirip, hücre içi kaspazlarını tetikleyip, hücre 

ölümüne ve nükleer kromatinin kaybına neden olur (Jaeschke ve ark. 2002, Jaeschke 

ve Lemasters 2003). 

 

          Normal karaciğer dokusunda seyrek olmakla birlikte, apoptoz‟un karaciğerde 

fizyolojik bir süreç olduğunu destekleyen bireysel apoptotik maddeler görülebilir 

(Mills 2007). 
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       1.5.5. Fibrozis      

 

       Karaciğerdeki tüm zedeleyici etkenler inflamasyon ve nekroz ile birlikte 

fibrozise yol açarlar. Akut olaylarda geri dönüĢümlü olan fibrozis, kronik zedelenme 

sürecinde rejenerasyon nodülleri ve kalın fibröz bantların oluĢmasıyla siroza ilerler 

(SavaĢ 2005). 

 

        Normal karaciğerde tipik interstisyel kollojenler (tip I-III) portal alanlarda 

yoğundur, sadece bir kısım lifler perisinüzoidal Disse aralıklarında ve santral ven 

çevresinde bulunur (Kumar ve ark.1995). Bazı alanlarda kollajen tek bir hücrenin 

etrafında görülür ve buna perisellüler veya „chicken-wire‟ fibrozis denir. Alkolik 

hepatitte de sıkça görülür. Ġlerleyen inflamasyon ile santral-portal ve portal-portal 

köprüleĢme nekrozu ve sonuçta siroz görülür (Brunt ve Elizabeth 2001). 

 

        Alkolik karaciğer hastalığında, az miktarda fibroz ve hafif inflamasyon 

olmasına rağmen, kollajen üretimi disse aralığında olduğu için, hepatositlerin kanla 

iliĢkisi azalır (Stevens ve Lowe 2000). 

 

        Disse aralığında sinüzoidal endotelin hemen altında bulunan ito hücreleri (yağ 

depolayan hücre, liposit, perisinüzoidal „stellat‟ hücre ) karaciğerin vitamin A 

depolayan hücreleridir.  

 

         Sirozun geliĢimi sırasında aktive olarak retinil ester depolarını kaybederler ve 

hasta karaciğerde orijinal ester kollajen yapan hücreler olan myofibroblastlara 

dönerler. Kronik hepatiti takip eden sirozda inflamatuar hücrelerde yapılan „growth 

faktör-‟nın (TGF-) ito hücrelerini aktive ettiğine inanılmaktadır. Trombositlerden 

gelen büyüme faktörleri gibi diğer bazı sitokinler de, kupffer hücrelerinden oluĢan bir 

faktörle beraber, ito hücrelerinin uyarılmasında önemlidirler. Kronik inflamatuar 

karaciğer hasarında olduğu gibi ekstrasellüler matriksteki bozuklukların da ito 

hücrelerinin myofibroblastlara dönüĢümünü uyardığına dair bulgular bulunmaktadır 

(Kumar ve ark.1995). 

 

         Hepatotoksik ajan sonucu geliĢen masif nekroz arada geniĢ sağlam alanlar 

bırakarak karaciğeri geniĢ bantlar Ģeklinde tahrip edebilir ve bu vakalarda masif 
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nedbeleĢme olabilir. Zamanla nedbeleĢen alanlar gittikçe büyür ve sonunda kasılarak 

karaciğerde büzüĢme ve nodüllerin belirginleĢmesine neden olur. Nodüller çok çeĢitli 

büyüklükte olabilirsede bazıları tipik olarak çok büyüktür (5-8 cm çapında). 

Genellikle bunların rengi normal karaciğer dokusu rengindeyse de, safra stazı varsa 

yeĢilimsi olabilir. Histolojik olarak klasik özellikleri, odaklar Ģeklinde düzensiz 

rejenerasyon gösteren hepatositler ya da oldukça normal karaciğer dokusu arasında 

çok geniĢ bir nedbe dokusudur. Bu fibröz bantlar içerisinde makrofajlarla birlikte 

lenfositik bir infiltrasyon ve bunlara eĢlik eden çoğalmıĢ safra duktül ve kanalikülleri 

bulunur (Kumar ve ark.1995). 

 

         1.6. Statinler 

 

         Koroner arter hastalığı (KAH) geliĢmiĢ batılı ülkelerde gerek mortalite 

gerekse morbidite nedeni olarak ilk sırada yer almaktadır. Son yıllardaki tanı ve 

tedavideki geliĢmelere rağmen KAH‟ın en ağır formu olan ST yükselmeli miyokard 

infarktüsü geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan ülkelerde önemli bir halk sağlığı problemi 

olmaya devam etmektedir (Rogers ve ark. 2000). Ortalama yaĢam süresinin uzaması 

ve geliĢen tedavi olanakları nedeniyle daha yaĢlı ve tekrarlayan kardiyovasküler 

olaylara açık hasta sayısı da artmaktadır. 

 

 Türk Kardiyoloji Derneği tarafından 1990 yılından bu yana yürütülen 

TEKHARF (Türk EriĢkinlerinde Kalp Hastalığı ve Risk Faktörleri) çalıĢmasının on 

yıllık izlem verilerine göre Türkiye‟de yaklaĢık iki milyon kiĢide KAH bulunduğu 

tahmin edilmektedir. KAH‟ın ülkemizde yıllık mortalitesi erkeklerde %0,51, 

kadınlarda ise %0,33‟tür. Bu olumsuz eğilim devam ettiği takdirde iki milyon 

civarında olan koroner arter hastası sayısının 2010 yılında 1,4 milyon daha artarak 3,4 

milyon kiĢiye varacağı öngörülmektedir (Onat ve ark. 2001). 

 

 MRFIT (Multiple Risk Factor Intervention Trial) ve Framingham Kalp 

ÇalıĢması, total kolesterol yüksekliği ile KAH arasında kuvvetli bir bağlantı 

bulunduğunu açıklayan güçlü epidomiyolojik kanıtlar sunmuĢtur. MRFIT, 

350,000‟den fazla hastayı içeren gözlemsel bir çalıĢma olup, total kolesterol düzeyi 

295mg/dl‟den yüksek olanlarda, 200mg/dl‟den düĢük olanlara kıyasla, KAH‟a bağlı 

ölümlerin 2-3 kat daha fazla olduğu gösterilmiĢtir. MRFIT çalıĢmasında total 
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kolesterol ve koroner olaylar arasında adeta lineer bir iliĢki olup, eğri 200mg/dl‟nin 

üzerinde dikleĢmektedir (Domaniç 2003). 

 

 ABD‟de, Boston yakınlarında, göç alıp vermeyen bir kasaba olan 

Framingham halkından 5 bin kiĢinin 1945‟den beri izlendiği bir çalıĢma olan 

Framingham çalıĢmasında; KAH riski, DDL-kolesterolü yüksek olanlarda en yüksek, 

YDL-kolesterolü yüksek olanlarda en düĢük olarak saptanmıĢtır (Tokgözoğlu 2004). 

 

 Kandaki kolesterol düzeylerinin çeĢitli nedenlerle normal sınırların üstüne 

çıkması hiperkolesterolemi olarak tanımlanır. Hiperkolesteroleminin baĢlıca nedenleri 

arasında obezite, diabetes mellitus, hipotiroidizm, nefrotik sendrom, aĢırı alkol alımı 

ve birtakım ilaçların kullanımı (oral östrojen tedavisi, HIV proteaz inhibitörü ilaçlar, 

beta-adrenerjik antagonistler, glukokortikoidler, siklosporin ve tiazid diüretikleri gibi) 

yer almaktadır. 

 

 Kolesterol düzeyini düĢürmek için kullanılan dört ana sınıf ilaç vardır: 

statinler, fibratlar, safra asidi bağlayıcı reçineler ve nikotinik asid türevleri. Bu 

ilaçların KAH‟na bağlı ölümü azalttığı çeĢitli çalıĢmalar ile gösterilmiĢtir. En güçlü 

lipid düĢürücü ilaçlar statinlerdir (Probstfield 2003). 

 

  HMG-CoA redüktaz inhibitörleri, yani statinler aterosklerotik vasküler 

hastalığın önlenmesinde ve tedavisinde son derece önemli rol oynamaktadırlar. Bu 

sınıfın onaylanan ilk üyesi lovastatindir ve 1987‟de kullanıma girmiĢtir. O zamandan 

bu yana piyasada mevcut olan statinler listesine pravastatin, simvastatin, fluvastatin, 

atorvastatin ve rosuvastatin eklenmiĢtir. Serivastatin fatal rabdomiyoliz bildirimleri 

nedeniyle üreticisi tarafından geri çekilmiĢtir (Belay ve ark. 2007). 

 

 

1.6.1. Etki Mekanizmaları  

 

Statinler HMG-CoA redüktazı kompetitif olarak inhibe ederler ve hepatik 

kolesterol sentezinin erken dönemindeki önemli bir basamak olan HMG-CoA‟nın 

mevalonata dönüĢmesini engellerler. Statinler, karaciğerde üretilen intrasellüler 

kolesterolü azaltarak hepatik DDL reseptör aktivitesini arttırırlar ve dolaĢımdan DDL 
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klirensini hızlandırırlar. Statinlerin plak stabilitesini arttırdığı varsayılan 

mekanizmalar arasında endotel nitrik oksit sentezini arttırmak, ekstrasellüler ve 

makrofaj lipid depolarını azaltmak, neointimal proliferasyonu azaltmak, fibröz 

kapsülün bütünlüğünü korumak  (makrofajlardan matrikse metalloproteinaz-9 

sekresyonunu azaltarak) ve endotelin antitrombotik ve vazodilatatör özelliklerini 

arttırmak durumundadır (Belay ve ark. 2007). 

 

1.6.2. Lipidler Üzerine Etkileri 

 

Statinler, DDL kolesterolü %18-55 oranında azaltır, YDL kolesterolü %5-15 

oranında arttırır ve trigliseridleri %7-30 oranında azaltır. 

 

1.6.3. Yan Etkiler ve Ġzlem 

 

Kardiyovasküler hastalıklar ve özellikle aterosklerozun önlenmesi açısından 

risk faktörlerine yönelik yapılan vurgular son dönemde artarak devam etmekte ve 

agresif tedavi yaklaĢımları artan kanıtlar ıĢığında giderek daha da önem 

kazanmaktadır. Bu tedavi yaklaĢımlarının önemli bir ayağını oluĢturan dislipidemi 

tedavisi için de bu durum geçerlidir. Dislipidemi tedavisinde etkinliği kanıtlanmıĢ ve 

bu alanda birinci seçenek olarak karĢımıza çıkan ilaç grubu HMG-CoA Redüktaz 

inhibitörleri, yani statinlerdir. Yaygın kabul gören tedavi kılavuzları, günümüzde 

özellikle çok yüksek risk grubundaki hastalar için, oldukça düĢük hedef 

değerler(‹70mg/dl) getirmektedir. Statinler bu eĢiklere ulaĢmayı hedefleyen tedavi 

yaklaĢımlarında da önceliklerini korumaktadır. Bu yaklaĢımlar daha yüksek dozda 

statin kullanımı, statinlerin diğer lipid düĢürücü ajanlarla kombinasyonu ve daha 

potent statinlerin kullanımı olarak özetlenebilir. Ancak her üç yaklaĢım da 

beraberinde güvenlilik kuĢkularını getirmektedir. Statinlerle kaydedilen istenmeyen 

etkilerin, yükselen dozlarla görülme olasılıklarının arttığı bilinen bir konudur. 

Kombinasyon tedavileri beraberinde ilaç etkileĢimi endiĢesini getirmektedir. 

Günümüze kadar tedaviye girmiĢ bulunan en potent statin olarak serivastatinle 

görülen istenmeyen olaylar sonucu bu ilacın 2001 yılında piyasadan kaldırılmıĢ 

olması, bu istenmeyen olayların potensle iliĢkisinin sorgulanmasına neden olmuĢtur. 

Statinlerin potens ve maksimum terapötik etkinliklerini karĢılaĢtırma olanağı sunmak 

amacıyla artan dozlarla, DDL kolesterolde elde edilen verilerin düĢüĢleri yüzde  
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olarak verilmiĢtir (ġekil 1.1). Buna göre en potent statin olarak görülen serivastatinin 

maksimum terapötik etkililiğinin diğerlerine göre oldukça düĢük olduğu 

görülebilmektedir. Rosuvastatinin ise serivastatin haricindeki diğer statinlere göre 

hem daha potent olduğu, hem de maksimum terapötik etkililiği en yüksek statin 

olduğu gözlenmektedir. Statinlerin güvenliliği birçok çalıĢmada değiĢik bakıĢ 

açılarıyla değerlendirilmiĢtir. Bu ilaçların güvenliğini karĢılaĢtırmak için, klinik 

çalıĢmalarda ortaya çıkan istenmeyen olaylar, sağlık otoritesine hasta baĢvuruları, 

Amerika BirleĢik Devletleri Gıda ve Ġlaç Dairesi‟ne (FDA) ilk ilaç baĢvurusu 

sırasında (investigational new drug; IND) tespit edilen olaylar, farmakovijilans ve 

farmakoepidemiyoloji kapsamındaki çalıĢmalardan elde edilen veriler 

değerlendirilebilir. Statinlerin istenmeyen etkileri genellikle maruziyete bağlı olarak 

arttığından doz artıĢının yanında ilaç etkileĢimleri de bu bakımdan önem 

kazanmaktadır. 

 

 Statinler genellikle iyi tolere edilir, yan etkileri nadir ve geri dönüĢlüdür. 

Büyük plasebo kontrollü çalıĢmalarda yan etki sıklığı plaseboyla benzerdir (%2-3). 

Statinlerin en önemli yan etkileri, hepatotoksisite, miyopati ve teratojenisitedir. 

Dispepsi ve yaygın egzamatöz döküntü, minör yan etkiler olarak sayılabilir . 

 

Nadir olmakla birlikte statinlerle, özellikle de fibratlarla, antifungal ajanlarla 

(azot türevleri), siklosporin veya makrolid antibiyotiklerle (eritromisin, vb.) birlikte 

kullanıldıkları zaman rabdomiyoliz, akut renal yetmezlik ve ölüm bildirilmiĢtir (Stone 

ve Blum 2001). 

 

 

 



 32 

  

                 

   ġekil 1.1. Statin dozlarına göre DDL kolesterol seviyelerinde yüzde düĢüĢ 

 

 Hepatotoksisite 

 Her ne kadar çok yaygın olarak kullanılsalar da hipolipidemik ilaçlara bağlı 

klinik olarak anlamlı karaciğer hasarı oldukça nadirdir. Karaciğer hasar verme 

potansiyeli en yüksek olan hipolipidemik ilaç, niasinin uzun salınımlı formudur. 

Statinler ise nadiren klinik olarak önemli karaciğer hasarına neden olurlar fakat 

aminotransferaz seviyelerinde asemptomatik elevasyon sıktır (Pasternak ve ark. 

2002). Ezetimibin hepatoksisite riski yakın zamanda test edilmiĢ ve karaciğer 

hastalığı olan hastalarda statinlere güvenli bir alternatif olmadığı tespit edilmiĢtir. 

 

 Hipolipidemik ilaçlara bağlı karaciğer hasarı tipik olarak hepatosellüler veya 

çoğu kez karma ama nadiren tek baĢına kolestatiktir. Hepatotoksisite için altı 

mekanizma öne sürülmüĢtür:  

1. Sitokrom P450 üzerinde yüksek enerji reaksiyonlarının, hücre içi kalsiyum 

homeostazisini bozarak intrasellüler fibrilleri rüptüre etmesi ve hepatositin lizisine 

sebep olması. 

2. Safra asidi akıĢı ile iliĢkili taĢıyıcı proteinlerde bozulma (fibratlara bağlı 

karaciğer toksisitesi için ön görülen mekanizma). 
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3. Hipolipidemik ilaçların karaciğerde metabolizmasını takiben oluĢan 

metabolitlere karĢı geliĢen immun reaksiyonlar  

4. T hücrelerine bağlı hepatotoksisite ve nötrofiller tarafından düzenlenen ek 

inflamasyon.  

5. TNF ve Fas (immun aracılı) tarafından oluĢturulan apoptozis. 

6. Ġntrasellüler organellerin hasarına bağlı oksidatif stres. 

 

 Ek olarak ileri yaĢ, alkol kullanımı, yüksek doz  hipolipidemik ilaç kullanımı, 

diğer ilaçlar ile etkileĢim ve aktif karaciğer hastalığının varlığı karaciğer toksisitesini 

arttırabilir (Bertolami 2005). ġekil 1.2‟de sık olarak reçetelenen ve hepatotoksik 

oldukları bilinen hipolipidemik ilaçların kimyasal yapıları görülmektedir. 

 

 

 

ġekil 1.2. Hepatotoksisitesi bilinen, sık olarak reçetelenen hipolipidemik ilaçların 

kimyasal yapıları. 

Tablo 1.1.‟de farklı hipolipidemik ilaç gruplarının hepatotoksisite paternleri 

özetlenmiĢtir. 
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Tablo 1.1.:  Farklı hipolipidemik ilaç gruplarının hepatotoksisite paternleri 
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(fakat 
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Az sayıda vakada 

portal alanda hafif 
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nekroz ile 

inflamasyon ve 
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Çoğu kez 
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ayda 

 

2–3 ay 

(fakat 
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nadir 

Niasin 
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Hepatik 
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nu ve  
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Simvastatine bağlı hepatotoksisite için ilaç etkileĢimi hipotezi öne 

sürülmektedir (Kanathur ve ark. 2001, Ricaurte ve ark. 2006). Amiodaronu içeren 

birkaç vaka sunumu özellik arzeder. Çünkü bu iki ilaç kardiyovasküler hastalarda 

sıklıkla birlikte kullanılmaktadır (Ricaurte ve ark. 2006). Ayrıca flutamid, troglitazon 

ve diltiazem simvastatin ile birlikte kullanıldığında hepatotoksisite geliĢtiği bildirilen 

ilaçlardır (Caldwell ve ark. 2001, Kanathur ve ark. 2001, Ashar ve ark. 2003). 

Simvastatin tedavisine diltiazem eklendiğinde muhtemelen sitokrom 

P3A4(CYP3A4)‟ü inhibe ederek serum simvastatin düzeyini arttırmaktadır (Kanathur 

ve ark. 2001). Ülkemizde piyasada bulunmayan troglitazon ise CYP3A4‟ü indükler, 

bu nedenle bildirilen vakada hepatotoksisite geliĢimi simvastatinin etkisinin artmasına 

bağlanamaz(Caldwell ve ark. 2001). Diğer statinler gibi hepatosellüler hasar kadar 

mixed tip hasar da sıktır (Caldwell ve ark. 2001, Ashar ve ark. 2003). Ġlaç kesildikten 

sonra haftalar veya birkaç ay içinde iyileĢme olur fakat bazen bu süre daha da 

uzayabilir (Ricaurte ve ark. 2006). 

 

 1.7. N-Asetil sistein 

 

        Glutatyon (GSH), vücutta her yerde bulunan esansiyel bir tripeptiddir. 

Hücreleri oksidanlara karĢı korumasını sağlayan bir sülfidril grubu içerir. GSH, 

intrasellüler non-protein thiollerin yaklaĢık %90‟ını oluĢturur. Anahtar bir 

intrasellüler indirgeyici ajandır ve Ġmmun modülasyonda ve inflamatuar durumlarda 

görev yapar (Meister 1991). Sülfidril içeren bileĢiklerin uygulanması O2 tarafından 

indüklenen oksidatif stresi GSH seviyelerini yükselterek sınırlayabilir. N-asetil sistein 

(NAC), bir sistein donörü bileĢiktir. GSH‟nın hücresel prekürsörü olarak hareket 

eder, oral alınmasını takiben bağırsaklarda sisteine deasetile olur (Olsson ve ark. 

1988). Ek olarak NAC uygulamasının, lipid peroksidasyonunda azalma ve GSH 

depolarının ikamesi  ile sonuçlanması, bu ajanın oksidatif strese karĢı etkin rolü 

olabileceğini düĢündürmektedir. NAC‟ın koruyucu etkisi, en az üç farklı mekanizma 

ile açıklanabilir:  

 intrasellüler sülfidril havuzunun onarımı;  

 toksik metabolitlere karĢı detoksifiye edici mekanizmanın olmazsa olmazı 

olan intrasellüler GSH konsantrasyonunun idamesi; ve 

 NAC‟ın kendi potansiyel antioksidan etkisi (Vendemiale ve ark. 2001). 
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 NAC‟ın karaciğer hastalıklarında antioksidan ve antitoksik özellikler 

göstererek faydalı olduğu ortaya konmuĢtur. Bu etkilerini, karaciğer kan akımını 

arttırarak, GSH seviyelerini yükselterek ve serbest oksijen radikallerini temizleyerek 

gerçekleĢtir  (Jones 1998, Angulo ve Lindor 2002). Asetaminofen ve alkole bağlı 

toksik durumlarda, 10-18 saat içinde verildiğinde karaciğer hasarını ve mortaliteyi 

azaltmaktadır (Zafarullah ve ark. 2003). Ġlaca bağlı akut karaciğer nekrozu 

olgularında tedavi için destekleyici önlemler yanında karaciğer hücrelerinde glutatyon 

ve sistein düzeyini yükselten sülfidril grubu donörü (glutatyon prekürsörü) ilaçlar (N-

asetilsitein, L-metionin ve Sisteamin gibi) uygulanır (Kayaalp 2000). 

 

 NAC apopitozu önleyebilmektedir. ÇeĢitli proteinlerin aktivitelerini 

düzenleyerek hücre ömrünü uzatmaktadır. Ayrıca NAC, endotel disfonksiyonunu 

azaltmaktadır (Foresti ve ark. 1999). NAC yapısında bulunan sülfidril grubu 

nedeniyle mukoproteinlerdeki disülfür bağlarını azaltarak mukolitik etki gösterdiği 

kabul edilir ve moleküler yapıdaki bu değiĢiklik mukusun akıĢkanlığını arttırır 

(Zafarullah ve ark. 2003). 
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            2. GEREÇ VE YÖNTEM 

       

      2.1. Gereç 

       

       Bu çalıĢma Selçuk Üniversitesi Deneysel Tıp AraĢtırma ve Uygulama 

Merkezi‟nde Deney Hayvanları Etik Kurulu‟nun 20.10.2006 tarih ve 2006/33 sayılı 

kararı ile etik yönden uygun bulunarak yapıldı. ÇalıĢma bütçesinin tamamı Selçuk 

Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinatörlüğü‟nün 07202013 proje no‟lu 

kararı gereğince karĢılanmıĢtır. 

 

   ÇalıĢmaya Sprague-Dawley tipi 270-300gr ağırlığında eriĢkin 36 adet erkek  

rat alınmıĢtır (Kombassan Deneysel AraĢtırma ve Uygulama Merkezi, Konya). 

 

      Bütün ratların aynı ortamda kalması sağlanmıĢtır. Saatte 15 kez hava değiĢimi 

±(20)C ,%30-40 nısbi nem ve düzenli olarak 12 saat aydınlık ve 12 saat karanlık 

periyodunun sağlandığı bir ortamda muhafaza edilmiĢtir. Benzer tipte ve miktarda 

standart laboratuar yemi (PURĠNA) ve klorlu çeĢme suyu verilmiĢtir. 

 

  2.1.2. Deney Grupları 

 

 Deney hayvanları arasından rastgele seçimle her birinden n=12‟Ģer adet rat 

olmak üzere toplam 3 grup oluĢturuldu. Deney planı Tablo 2.1‟de verilmiĢtir. 

 Grup 1  (Simvastatin grubu): Bu gruptaki ratlara simvastatin 100mg/kg 6 

hafta boyunca 2 cc su ile eritilerek oragastrik gavaj yoluyla verilmiĢtir. 

   Grup 2 (NAC + Simvastatin grubu): Bu gruptaki ratlara 100mg/kg/gün 

simvastatin ile birlikte 200mg/kg/gün NAC 6 hafta boyunca 2cc su ile eritilerek 

oragastrik gavaj yoluyla verilmiĢtir. Bu süre içinde deney hayvanlarından 3 tanesi 

öldü. (2.gün (2), 19.gün (1)). 

 Grup 3  (Kontrol grubu): Bu gruptaki ratlara hiçbir uygulama yapılmamıĢtır. 

Bu süre içinde deney hayvanlarından 3 tanesi öldü. (5. gün (1), 23.gün (1), 36.gün 

(1)). 

 Deney bitiminde %10‟luk ketamin 20mg/kg ve %2‟lik ksilazin 3mg/kg  

intraperitoneal olarak uygulandı. Aneztezi altında batın açılarak karaciğer dokusu 

çıkarıldı. 
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Tablo 2.1. Deney Planı 

Deney 

grupları 

Rat Sayısı Tedavi Doz Süre 

Grup 1 12 Simvastatin 100 mg/kg 6 Hafta 

Grup 2 9 Simvastatin 

+ 

NAC 

100mg/kg 

+ 

200mg/kg 

6 Hafta 

Grup 3 9 Kontrol - 6 Hafta 

 

 2.2. Yöntem 

 

           Alınan dokular %10 formaldehit içerisinde tesbit edildi. Daha sonra uygun 

doku örnekleri alınarak doku takibine alındı. Dokular parafin içerisine gömülerek 

bloklandı. Bloklar Leica EG 1140C marka mikrotom yardımıyla 5 mikron 

kalınlığında kesitler lamel üzerine alındı. Hematoksilen- Eozin kiti (Dako) ve Van 

Gieson ile boyandı. Entellan ile kapatılarak üzerine lamel monte edildi. Daha sonra 

Nikon Eclipse Z-400 ıĢık mikroskobuyla dokular incelendi. Uygun alanlarda aynı 

mikroskoba monte Nikon Coolpix 5000 model dijital fotoğraf makinesiyla 

görüntülendi. Bu görüntülerle birlikte kalibrasyon için Nikon Stage Micrometer Type 

A görüntüsü de alındı. Tüm görüntüler Windows XP ortamında çalıĢan Clemex 

Vision Lite görüntü analizi programı ile incelendi.  Ġnceleme esnasında ilk baĢta 

Nikon Stage Micrometer Type A ile uzunluk kalibrasyonu yapıldı. Daha sonra her 

preparatta 0.1 mm²‟lik alanlar seçildi. Bu alanlarda nekrobiyotik değiĢiklikler 

gösteren hücreler iĢaretlenerek, Clemex Vision Lite görüntü analizi programı ile 

otomatik olarak yazdırıldı. Daha sonra her preparatta 100 hepatosit belirlendi. Bu 100 

hepatosit‟in çapı iĢaretlenerek Clemex Vision Lite görüntü analizi programı ile 

ortalaması alındı. Daha sonra bunlar istatistiksel analize tabi tutuldu. 

 

           Verilerin Analizi 

         AraĢtırma verileri SPSS for Windows 10.0 programında analiz edildi. Hata 

analizleri yapıldı. Bilgisayar ortamına aktarılan veriler ortalama ± standart sapma 

Ģeklinde özetlendi. Gruplar arası karĢılaĢtırma tek yönlü varyans analizi (ANOVA)  

ile değerlendirildi. Anlamlı çıkan parametreler Post Hoc Tukey HSD ile 

değerlendirildi.  Anlamlılık seviyesi p<0,05 olarak alındı. 
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  3. BULGULAR 

 

   3.1.Mikroskobik Ġncelemeler 

 

            Her üç gruptan alınan karaciğer dokularının rutin histolojik takipleri yapıldı. 

Daha sonra Hematoksilen-eozin ve Van Gieson ile boyandıktan sonra ıĢık 

mikroskobuyla incelendi. Dijital fotoğraf makinesı ile uygun alanlar görüntülendi. 

Her preparatta 0,1 mm²‟lik alanlar seçildi. Bu alandaki nekrotik hücreler sayıldı. 

Daha sonra her bir preparatta 100 hepatosit belirlendi. Bu 100 hepatosit‟in çapı 

iĢaretlendi (Resim 3.1) 

 

 

    Resim 3.1: ĠĢaretlenen hepatositlerin çap ölçümü 

        

       3.1.1. Grup 1  (Simvastatin Grubu) 

 

           Simvastatin 100mg/kg/gün alan ratların karaciğer dokusunda; santral ven 

etrafındaki zonlarda belirgin nekroz alanları saptandı. Nekroz sayısı 0,1 mm²‟lik 

alanda 8, hepatosit çap ortalaması 22,6 m‟dir. Ġltihabi hücreler ve apoptik hücreler 

gözlendi (Resim 3.2). Van Gieson ile boyalı preparatta fibroz görüntüye rastlanmadı 

(Resim 3.3). 
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Resim3.2: Simvastatin grubuna ait karaciğer dokusu (H&E) 

                 A: Apoptotik hücre 

                SV: Santral Vende Hiperemi 

                 N:Nekroz 

 

 Resim 3.3: Simvastatin grubuna ait karaciğer dokusunun Van Gieson boyaması ile 

görünümü 

 

SV 
N 

A 

A 
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           Aynı gruba ait bir baĢka karaciğer dokusunda; parankimde yaygın nekroz 

alanları, sinüzoidlerde belirgin konjesyon ve dilatasyon, bol miktarda eritrosit vardır. 

Ayrıca remark kordonları dizilimi bozulmuĢtur  (Resim  3.4). 

  

   

 

  Resim 3.4: Simvastatin grubuna ait karaciğer dokusunun H&E boyası ile görüntüsü 

                   SV: Santral Vende Hiperemi 

                   N: Nekroz 

                   SK: Sinüzoidlerde Konjesyon 

                   SD: Sinüzoidlerde Dilatasyon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SK 

 
SV 

 

N 

SD 
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            3.1.2. Grup 2 (Simvastatin +  NAC Grubu) 

 

            Simvastatin 100mg/kg/gün + NAC 200 mg/kg/gün uygulanan ratların 

karaciğer dokusu kontrol grubu ile karĢılaĢtırıldığında hepatositlerde hücre dıĢı suyun 

hücre içine geçmesine bağlı olarak geri dönüĢümlü zedelenme biçimi olan hidrobik 

dejenerasyon gözlendi. Ayrıca sinüzoidler normale yakın görünümdedir. Nekroza 

giden hücre gruplarının azaldığı görülmektedir. Yapılan sayımda 0,1 mm²‟lik alanda 

nekroz sayısı 6, yapılan ölçümde hepatosit çapı ortalaması 18,9m olarak belirlendi 

(Resim3.5). 

 

 

 

Resim 3.5: Simvastatin + NAC grubuna ait karaciğer dokusunun H&E boyası ile 

görünümü 

                 HD: Hidropik Dejenerasyon 

                    N: Nekroz 

 

 

 

 

 

 

 

 

HD 
N 
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        Yine bu gruba ait bir baĢka preparatta; normale yakın karaciğer görünümü 

vardır. Nekroza giden hücre gruplarının azaldığı görülmektedir. Sitoplazması daha 

açık renge boyanmıĢtır. Yapılan sayımda 0,1 mm²‟lik alanda 5 adet nekroz sayıldı ve 

hepatosit çap ortalaması 18 m olarak ölçüldü. Remark kordonları Simvastatin 

grubundakine göre daha düzenli bir dizilim göstermektedir (Resim 3.6).  

 

 

 

   Resim 3.6: Simvastatin + NAC grubuna ait karaciğer dokusunun H&E boyası ile 

görünümü 

                  HD: Hidropik Dejenerasyon 

                     N: Nekroz 

 

 

        Simvastatin 100mg/kg/gün uygulanan ratların karaciğer dokusuna göre nekrotik 

alan sayısı daha azdır ve 0,1 mm²‟lik alandaki nekroz sayısı 7‟ dir. Eritrositle dolu 

sinüzoidler gözlendi. Hücre içi su miktarının artmasına bağlı olarak hidropik 

dejenerasyon geliĢti. Hepatosit çap ortalaması 18 m‟dir. Ayrıca sinüzoidlerde hafif 

dejenerasyon vardır (Resim 3.7). Van Gieson boyama metodu ile boyanan karaciğer 

dokusunda fibroz görüntüye rastlanmamaĢtır (Resim 3.8). 

 

 

 

N 

HD 
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Resim 3.7: Simvastatin + NAC grubuna ait karaciğer dokusunun H&E boyası ile 

görünümü 

                 SK: Sinüzoidal Konjesyon 

                 HD: Hidropik Dejenerasyon 

                    N: Nekroz 

 

    

 

 

Resim 3.8: Simvastatin + NAC grubuna ait karaciğer dokusunun Van Gieson boyası 

ile görüntüsü 

 

   

 

 

 

 

SK 

HD 

N 
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        3.1.3. Grup 3 (Kontrol Grubu) 

 

        Kontrol grubuna ait karaciğer dokusu incelendiğinde, karaciğere ait normal 

histolojik yapılara sahipti. IĢınsal biçimde perifere doğru uzanan hepatosit kordonları 

gözlendi. Hepatositlerde nükleus yuvarlak, sitoplazma eozinofilik olarak boyanmıĢtır 

(Resim 3.9). 

 

 

 

Resim 3.9: Kontrol grubuna ait karaciğer dokusunun H&E boyası ile görünümü 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 46 

        Kontrol grubuna ait diğer preparatta; hepatositlerde nükleus yuvarlak,  

sitoplazma eozinofilik olarak boyanmıĢtır. Remark kordonları arasında minimal 

düzeyde sinüzoidlerde hafif konjesyon saptandı. Herhangi bir patolojik bulguya 

rastlanmayıp, normal karaciğer görüntüsü vardır (Resim 3.10). 

 

 

 

Resim 3.10: Kontrol grubuna ait karaciğer dokusunun H&E boyası ile görüntüsü 

                 SK: Sinüzoidal Konjesyon 

 

 

 

Resim 3.11: Kontrol grubuna ait karaciğer dokusunun Van Gieson boyası ile 

görüntüsü 

 

SK 
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            Hematoksilen-Eozin boyama tekniğine göre her preparatta 0,1 mm²‟lik 

alandaki nekroz sayıları incelendiğinde gruplar arasındaki fark istatistiksel olarak 

anlamlı bulunmuĢtur (p<0,05). Farklılığı oluĢturan grubun saptanması için yapılan 

Tukey HSD analizine göre fark bütün gruplar için anlamlı sayılmıĢtır  (p<0,05). 

Simvastatin grubunda nekroz sayısı artarken, Simvastatin + NAC gurubunda bu 

değerin azaldığı görülmektedir (Tablo  3.1). 

 

Tablo 3.1.  Hematoksilen-Eozin Boyama Tekniğine Göre Nekroz Sayısının Ortalama 

Dağılımı 

Nekroz * Sayı Ort±ss P 

1. Grup 12 10,4±3,2 

0,000 
2. Grup 9 6,5±1,5 

3. Grup 9 3,4±1,1 

Toplam  30 7,1±3,6 

*Her üç grupta birbirinden farklıdır. 

 

            Hematoksilen-Eozin boyama tekniğine göre çap büyüklüğü incelendiğinde 

gruplar arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuĢtur (p<0,05). Farklılığı 

oluĢturan grubun saptanması için yapılan Tukey HSD analizine göre fark bütün 

gruplar için anlamlı kabul edilmiĢtir  (p<0,05). Simvastatin gurundaki hepatositlerin 

çapı artarken, Simvastatin+NAC grubunda bu değerin azaldığı görülmektedir (Tablo  

3.2). 

 

Tablo 3.2. Hematoksilen-Eozin Boyama Tekniğine Göre Çap Büyüklüğünün 

Dağılımı 

Çap * Sayı Ort±ss P 

1. Grup 12 23,4±1,8 

0,000 
2. Grup 9 17,4±1,7 

3. Grup 9 15,4±1,1 

Toplam  30 19,2±3,8 

*Her üç grupta birbirinden farklıdır. 
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ġekil 3.1. Her üç gruptaki hepatositlerin çap ortalamasının karĢılaĢtırılması 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 3.2. Her üç grupta 0,1 mm²‟lik alandaki nekrotik hücre sayısının 

karĢılaĢtırılması  
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            4.TARTIġMA 

 

            3-hidroksi-3-metilglutaril koenzim A (HMG-CoA) redüktaz inhibitörleri yani 

statinler kardiyovasküler hastalıkların önlenmesi amacıyla kolesterolün düĢürülmesi 

için en yaygın olarak kullanılan ilaçlardır (Downs ve ark. 1998). Fakat statinler ile 

iliĢkili miyopati, rabdomiyoliz ve hepatotoksisiteyi içeren ciddi yan etkiler bu ilaçlar 

ile lipid düĢürücü tedavinin kullanımını kısıtlamaktadır. Bunlardan hepatotoksisite 

plazma transaminaz düzeylerinde artıĢ ile karakterizedir. Statinler ile monoterapi 

sırasında %0,5-2,0 oranında görülebilen bu durum fibratlarla birlikte kullanıldığında 

%1,3-10 sıklığında ortaya çıkabilir. 

 

  Statinlere bağlı hepatotoksisitenin nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte 

bazı mekanizmalar ortaya atılmıĢtır. Hepatositlerde intrasellüler organellerin hasarına 

yol açan muhtemel bir sebep olarak oksidatif stresin üzerinde durulmaktadır. 

Karaciğerde parankim hücrelerinin, Kupffer hücrelerinin, endotel ve Ito hücrelerinin 

serbest radikaller ve lipit peroksitlerine maruziyeti bu hücrelerin aktivasyonunda 

baĢlıca uyarıcı faktörleri oluĢturmaktadır (Poli ve Parola 1997).  

 

 Bu hücrelerdeki aktivasyon sonucu prooksidan-antioksidan dengede belirgin 

değiĢiklikler gözlenmiĢtir. Statinler, HMG-CoA redüktazı inhibe edip hücre içi 

farnesil pirofosfat ve geranil pirofosfat düzeylerini azaltırlar. OluĢan serbest radikaller 

kaspaz-3‟ü uyarıp kaspaz-8 ve kaspaz-9‟u aktive ederek hepatositlerde apoptotik 

hasar meydana getirir (Kubota ve ark. 2004).  

 

  Forest ve ark. (1999)‟nın yaptığı çalıĢmada NAC apopitozu önlediği 

bildirilmiĢtir. ÇeĢitli proteinlerin aktivitelerini düzenleyerek hücre ömrünü 

uzatmaktadır. 

 

 Dokularda, oksidatif hasara karĢı enzimatik ve nonenzimatik antioksidan 

mekanizmalar vardır. Antioksidan enzim sistemleri; iki süperoksit dismutaz 

(CuZnSOD ve MnSOD), katalaz (CAT) ve glutatyon peroksidaz (GPx) enzimleridir 

(Dobashi ve ark. 2000). Non-enzimatik endojen antioksidanların en önemlilerinden 

biri glutatyon (GSH)‟dur. NAC‟in serbest radikaller tarafından oluĢturulan doku 

hasarına karĢı koruyucu etkisi olduğu ve bu etkisini GSH düzeyini arttırarak, direkt 
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“scavenger” olarak etki göstererek veya stabil nitrozotil türevleri oluĢturarak 

gerçekleĢtirdiği bildirilmektedir (Abbasoğlu ve ark. 2004). 

 

          L-sisteinin N- asetillenmiĢ türevi olan NAC; moleküler yapısı nedeniyle 

hücrelere kolayca girebildiği ve önemli bir antioksidan olan GSH oluĢumunda öncül 

rol oynayarak oksidan strese karĢı dokuların savunmasını desteklediği bildirilmiĢtir 

(Bayır ve ark. 2006). Son yıllarda NAC‟ın yapısında bulunan serbest tiyol grupları ile 

direkt antioksidan etki gösterdiği; hidrojen peroksit, hidroksil radikali, hipokloroz asit 

gibi oksidan moleküllerle etkileĢerek radikal toplayıcı etki gösterdiği ileri 

sürülmektedir (Aruoma ve ark. 1989). 

 

  HMG-CoA redüktazın inhibisyonu sonucu, sadece sterol biyosentezinin 

prekürsörü olan mevalonik asidin sentezi azaltmakla kalmaz ayrıca ubikuinonların 

(elektron tranportu), dolikollerin(glikoprotein sentezi), izopentenil tRNA‟nın(DNA 

translasyonu)  ve diğer tanımlanmamıĢ izoprenoid içeren proteinlerin biyosentezi de 

inhibe olur (Gerson ve ark. 1989). 

  

 Simvastatin ile yapılan preklinik toksikoloji testlerinde, deney hayvanlarına 

yüksek doz simvastatin uygulaması ile periportal sellüler atipi, sentrilobüler nekroz 

ve transaminaz yüksekliği tespit edilmiĢtir. Ġnsanlarda simvastatin uygulamasına yanıt 

olarak hepatik DDL reseptörleri düzenli olara yükselirken, ratlarda kompansatuar 

olarak hedef enzim sentezinin arttığı görülmüĢtür.  

 

          Yüksek doz simvastatine maruz bırakılan rat hepatositlerinin elektron 

mikroskopik incelemesinde düz endoplazmik retikulumda belirgin proliferasyon 

gözlenmiĢ, bu durum membrana bağlı bir enzim olan 3-hidroksi-3-metilglutaril 

koenzim A (HMG-CoA) redüktaz miktarındaki artıĢa bağlanmıĢtır (Singer ve ark. 

1984).  

 TavĢanlarda 50mg/kg/gün gibi yüksek doz simvastatin uygulaması, deneklerin 

%50‟sinde kilo kaybı, iĢtah azalması, morbidite ve mortalite ile sonuçlanmıĢtır. 

Nekropside karaciğer doku örnekleri incelendiğinde değiĢen derecelerde sentrilobüler 

hepatik nekroz izlenmiĢtir. Bu hayvanlara mevalonik asid takviyesi yapıldığında 

toksisitenin önlendiği görülmüĢtür (Kornbrust ve ark. 1988). 
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 Literatür incelendiğinde insanlarda tek baĢına simvastatin kullanımına bağlı 

hepatotoksisite tek bir vakada bildirilmiĢtir. Punthakee ve ark. (2001)‟nın yaptığı 

karaciğer iğne biyopsisinde portal tractuslarda hafif Piecemeal nekrozu ile birlikte 

kronik inflamasyon, hafif, fokal periportal fibrozis, lobüllerde devam eden hafif 

nekroinflamatuar aktivite, portal tractuslarda ve sentrilobüler alanlarda 

lipogranulomlar ve hafif parenkimal ve Kuppfer hücre siderozisi izlenmiĢ ve 

fibrozisin eĢlik ettiği kronik aktif hepatit olarak tanımlanmıĢtır. Ġlginç olarak hastanın 

karaciğer fonksiyon testlerinin normal sınırlarda olduğu belirtilmiĢ ve uzun dönem 

statin tedavisi alan hastaların karaciğer hasarı yönünden yakın takip edilmesi 

önerilmiĢtir. 

 

Yaptığımız çalıĢmada yüksek doz Simvastatin uygulanan ratların karaciğer 

dokusunda yer yer yapısal değiĢiliklerin meydana geldiği tespit edilmiĢtir. Remark 

kordonlarının dizilimi bozulmuĢtur. Hidropik dejenerasyon, sinüzoidlerde konjesyon 

ve dilatasyon mevcuttur. Nekrotik alanların, daha çok santral ven etrafındaki zonlarda 

olduğu gözlenmiĢtir. Dejeneratif hepatositlerin sitoplazmalarında büyük vakuollerle 

parçalanmıĢ ve bazofili artıĢı ile nitelenen piknotik çekirdekler mevcuttur. Vena 

sentraliste hiperemi vardır. Ayrıca nekrotik hücrelerin çevresinde yer yer bazofilik 

cisimcikler halinde boyanan nokta Ģeklinde görülen apoptotik cisimcikler 

gözlenmiĢtir. 

 

Yüksek doz Simvastatin 125mg/kg/gün olarak domuzlara 18 gün boyunca 

uygulanmıĢ ve karaciğer hücresinde yapısal değiĢiklikler meydana gelmiĢtir. 

Hepatosellüler nekroz ve safra kanalı proliferasyonu görülmüĢtür. AST ve ALT 

değerlerinde yükselmeler meydana gelmiĢtir. DüĢük doz Simvastatin 30mg/kg/gün 

olarak uygulanan domuzların karaciğerinde hiçbir patolojik bulguya rastlanmamıĢtır 

(Horsmans ve ark.  1990). 

 

Hepatositler GSH sentezinin esas yeridir ve yüksek sitoplazmik  

konsantrasyonda GSH  içerirler. GSH 5-10 mmol/L aralığında bulunabilir. 

Mitokondriler aktif olarak glutatyonu içeri alır; bu transportun bozulması 

mitokondriyal hasara yol açmaktadır. Malnütrisyon, iskemi ve reperfüzyon,  toksik  

radikal üretimi gibi bazı olumsuz  koĢullar glutatyonun hızla tüketimine sebep 
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olabilirler.  Böylece hepatositler oksidatif hasara yüksek oranda maruz kalırlar (Beyaz  

2007). 

 

Glutatyon, major serbest radikal temizleyicidir ve  glutatyonun prekürsörü olan 

NAC;  myokard, pulmoner, karaciğer   ve böbreklerde  iskemi reperfüzyon  sonrası 

oluĢan hasarı  engelleyici olarak  kullanılmıĢtır (Stewart ve ark. 1997). 

 

Yapılan çalıĢmada Simvastatin ve NAC verilen gruptaki ratlarda karaciğer  

dokusunda NAC‟ın iyileĢtirici etkisine bağlı olarak hidropik dejenerasyonun azaldığı,  

sinüzoidlerin normale yakın bir görünüm kazandığı gözlenmiĢtir.  Simvastatin 

grubuyla yapılan karĢılaĢtırmada 0,1 mm
2 

lik alandaki nekroz sayısı azalmıĢtır  ve 

hepatosit çapı küçülmüĢtür. Simvastatin grubunda görülen apoptotik değiĢimlerin  

Simvastatin ve NAC grubunda görülmemesi, NAC‟ın  apoptozu önlediğini 

düĢündürür ki Forest ve ark. (1999)‟nın  bulgularına benzerlik göstermektedir. 

 

Punthakee ve ark. (2001)‟nın yaptığı çalıĢmada uzun dönem Simvastatin 

kullanımına bağlı olarak karaciğerde fokal periportal fibrozis geliĢtiği bildirilmiĢtir. 

ÇalıĢmamızda 6 hafta süreyle yüksek doz Simvastatin verilen ratların karaciğerinde 

fibroz geliĢimi yönünden histopatolojik değerlendirilmesi yapılmıĢtır. Fibroz dokuyu 

tanımlamak için dokular Van Gieson boyama metodu ile boyanmıĢtır (Prophet ve ark. 

1992). IĢık mikroskobunda deney gruplarında karaciğer dokusunda fibroz görüntüye 

rastlanmamıĢtır. 
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            5. SONUÇ ve ÖNERĠLER 

 

            Dislipidemi tedavisinde etkinliği kanıtlanmıĢ ve bu alanda birinci seçenek 

olarak karĢımıza çıkan ilaç grubu HMG-CoA redüktaz inhibitörleri olan statin 

ailesinden Simvastatin‟in yüksek dozda kullanımıyla karaciğerde belirgin derecede 

hücre nekrozu geliĢmiĢtir. Statin toksisitesi ile doz arasındaki iliĢki doğrusaldır. 

Glutatyon‟nun öncül maddesi olan NAC karaciğerde oluĢan hasarı engelemektedir. 

Statin tedavisi alan hastaların karaciğer hasarı yönünden yakın takip edilmesi 

önerilmektedir. Yapılan literatür taramasında statine bağlı hepatotoksisitesinin NAC 

ile azaltıldığını gösteren bir çalıĢmaya rastlanmamıĢtır. Konu üzerine daha ileri 

araĢtırmaların yapılmasının gerekli olduğu düĢünülmüĢtür. 

 

 

. 
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Yüksek  Dozda Simvastatin’in Ratlarda OluĢturduğu Hepatotoksisite Üzerine 

N-Asetil sistein’in Etkisinin Histopatolojik Ġncelenmesi 

 

Hazırlayanın Adı  Soyadı: Gülay Arslan 

                                      DanıĢman:  Prof. Dr. Hasan Cüce 

 

Histoloji -Embriyoloji (Tıp) Anabilim Dalı 

 

YÜKSEK  LĠSANS TEZĠ / KONYA-2008 

 

              Bu çalıĢmada dislipidemilerin tedavisinde kullanılan statinlerden Simvastatinin  

100mg/kg/gün gibi  yüksek dozda kullanımıyla oluĢan  hepatotoksisite üzerine NAC‟in iyileĢtirci 

etkisini  histopatolojik olarak incelemeyi  amaçlanmıĢtır. 

 

             ÇalıĢmaya Sprague-Dawley tipi  270-300 gr ağırlığında  eriĢkin 36 adet  erkek   rat alınmıĢtır. 

Ratlar 12‟Ģer olarak üç eĢit gruba ayrıldı. 1.grup ratlara yüksek doz Simvastatin (100mg/kg/gün) oral 

olarak 6 hafta boyunca verildi.  2.grup ratlara yüksek doz Simvastatin (100mg/kg/gün) ile birlikte NAC 

(200mg/kg/gün) oral olarak 6 hafta verildi. 3.grup ratlar kontrol grubu  olup hiçbir uygulama yapılmadı 

ve sadece beslendi. Deney bitiminde anestezi altında karaciğer dokuları çıkarılarak %10‟luk 

formalinde tespit edildi. Karaciğer numunelerine rutin histolojik yöntemler uygulandı ve parafine 

gömüldü. Bloklardan 5µ kalınlığında kesitler alındı. Dokular Hematoksilen-Eozin (H&E) boyası ve 

Van Gieson ile boyandı. Daha sonra Nikon Eclipse Z-400 ıĢık mikroskobuyla dokular  incelendi. H&E 

boyalı preparatların uygun alanları aynı mikroskoba monte Nikon Coolpix 5000 model dijital fotoğraf 

makinesiyla görüntülendi. Bu görüntülerle birlikte kalibrasyon için Nikon Stage Micrometer Type A 

görüntüsü de alındı. Tüm görüntüler Windows XP ortamında çalıĢan Clemex Vision Lite görüntü 

analizi programı ile incelendi. Ġnceleme esnasında ilk baĢta Nikon Stage Micrometer Type A ile 

uzunluk kalibrasyonu yapıldı. Daha sonra  her preparatta 0.1 mm²‟lik alanlar seçildi. Bu alanlarda 

nekrobiyotik değiĢiklikler gösteren hücreler iĢaretlenerek, Clemex Vision Lite görüntü analizi 

programı ile otomatik olarak yazdırıldı. Daha sonra her preparatta 100 hepatosit belirlendi. Bu 100 

hepatosit‟in çapı iĢaretlenerek Clemex  Vision Lite görüntü analizi programı ile ortalaması alındı. Van 

Gieson ile boyalı preparatlar da aynı ıĢık mikroskobuyla incelendi ve dijital fotoğraf makinesiyle 

görüntülendi ve fotoğrafları çekildi. Daha sonra bunlar istatistiksel analize tabi tutuldu. 

 

               Grupların histopatolojik olarak incelenmesinde; 1.grup ratların karaciğerinde yer yer yapısal 

değiĢiklikler meydana geldi. Hepatositler düzensiz radial kordonlar halinde izlendi. Hepatosit çap 

ölçümü ve nekrotik hücre sayımı gruplar arasında karĢılaĢtırmada istatistiksel olarak anlamlı  fark 

olduğu kabul edildi.  (p<0.05). 1.grupta oluĢan hidropik dejenerasyon, sinüzoidal  konjesyon ve 

dilatasyonun 2.grupta azaldığı görüldü. 1. grupta görülen apoptotik değiĢikliklere 2.grupta rastlanmadı.  

Van Gieson ile  boyalı preparatlarda fibrozis gözlenmedi. 

 

Anahtar Sözcükler: Hepatotoksisite; N-asetil sistein; Simvastatin 
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DanıĢman:  Prof. Dr. Hasan Cüce 

Department of Histology-Embriyology  (Medicine) 

MASTER THESIS / KONYA 2008 

 In this study, it was aimed to investigate histopathologically the medical effect of NAC on the    

hepatotoxirity formed by using Simvastatin which is one of the statins used in the treatment of 

dyslipidemia in a high dose such as 100 mg/kg/day.  

 Sprague-Dawley type 36 adult male rats were used in this study which were 270-300 gr in 

weight. The rats were classified into three equal groups which included 12 rats. In the 1
st
 group rats, 

Simvastatin was given for 6 weeks orally in high dose (100 mg/kg/day). In the 2
nd

 group rats, NAC 

(200mg/kg/day) together with high dose Simvastatin (100 mg/kg/day) was given orally for 6 weeks. In 

the 3
rd

 group rats, no application was made as a control group and they were only nourished. At the end 

of the experiments, the liver tissues which were taken out under anesthesia were determined in 10% 

formalin. Routine histological methods were applied in the liver samples and they were immersed in 

the paraffine. Incisions were taken from the blocks in 5µ thickness. The tissues were dyed with 

Hematoxyline-Eosin (H&E) dye and Van Gieson. Then, the tissues were investigated under Nikon 

Eclipse Z-400 light microscope. The proper areas of H & E dyed preparates were scanned by Nikon 

Coolpix 5000 model digital camera which was installed on the same microscope. Nikon Stage 

Micrometer Type A image was taken together with these images for calibration. All these images were 

investigated by Clemex Vision Lite image analyzer programme which works with Windows XP. 

During investigations, first length calibration was made with Nikon Stage Micrometer Type A. After 

that, 0.1 mm² areas were selected on each preparate. The cells which displayed necrobiotic changes 

were signed in these areas and they were written automatically by Clemex Vision Lite image analyzer 

programme. 100 hepatocytes were determined in each preparate. The diameters of these 100 

hepatocytes were signed and their mean was calculated by Clemex Vision Lite image analyzer 

programme. Van Gieson dyed preparates, on the other hand, were investigated under the same light 

microscope and scanned with digital camera and their pictures were taken. Finally, their statistical 

analysis was calculated.                                   

 In the histopathological investigation of the groups; structural changes were occurred in the 

livers of 1
st
 group rats from place to place. Hepatocytes were observed as irregular radial cords. It was 

accepted that there was a meaningful difference (p<0.05) from statistical point of view between 

hepatocyte diameter measurement and necrotic cell counting when compared among groups. It was 

observed that hydropic degeneration, sinusoidal congestion and dilatation formed in the 1
st
 group was 

decreased in the 2
nd

 group. The apoptotic caned onserved in the 1
st
 group was not happened on the 2

nd
 

group. Fibrosis was not observed in Van Gieson dyed preparates.  

 

Key Words: Hepatotoxicity; N-acetyl cysteine; Simvastatin 

           

  

http://www.tureng.com/search/histopathological
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