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SİTOLOJİ ve SİTOPATOLOJİ 

Canlı organizmalarının yapısal birimi hücredir. Başlıca iki tip hücre tanımlanmıştır.  

PROKARYOTİK HÜCRE  

Çapları 15 µm. olan bu hücrelerde DNA histon içermez. Zarlı organel (mitokondri, golgi gibi) 

bulunmaz. Buna karşın hücreler hücre zarı dışında bir hücre duvarı (peptidoglikan) ile çevrelenmiştir. ( 

Bakteriler)  

 

ÖKARYOTİK HÜCRE  

Çapları 5 – 10 µm’den genellikle fazla olan bu hücrelerde DNA, histonlar içerir. Hücre içinde 

zarla çevrili pek çok organel bulunur. Genetik materyalde bir zarla diğer hücre elemanlarından 

ayrılmıştır, ancak hücre duvarı yoktur. Amip (protozoa) bitki ve hayvan hücreleri (metoza) ökaryot 

hücredir. 

Ökaryotik DNA, nükleozom çekirdekleri şeklinde paketlenir. DNA içerdiği fosfat grupları sayesinde 

negatif yüklü (polianyonik) bir yapıdır ve histonlar ise bazik amino asit (lizin ve arginin ve histidin) 

içerikleri için pozitif yüklü yapılardır. Bu sayede DNA histon proteinleri üzerine sarılarak nükleozom 

çekirdeklerini oluşturur. Böylece nükleozomlar DNA'nın sıkı paketlenmesini sağlarlar. Tek bir kromozom 

yaklaşık bir milyon nükleozom içerir. 

Ökaryotik hücreler başlıca iki bölümden oluşur: çekirdek ve sitoplazma.  

Prokaryot ve ökaryot hücrelerdeki farklılıklar 

 Prokaryotik hücre Ökaryotik hücre 

Büyüklük Küçük (1-10 µm) Büyük (10-100 µm) 

Genom Nukleus zan yoktur. DNA ve 
nonhiston proteinlerden oluşur.  
Tek ve daireseldir.  

Nukleus zarları vardır ve DNA, 
histon ve nonhiston proteinlerle 
kompleks yapmış şekilde yer alır.  

Hücre bölünmesi Bölünme ve tomurcuklanma izlenir. 
Mitoz yoktur.  

Mitoz izlenir.  

Membranlı organel Bulunmaz.  Mitokondri, ER, golgi ve lizozom v. 
b. organelleri vardır.  

Enerji metabolizması Mitokondrileri yoktur. Oksidatif 
enzimler plazma membranına bağlı 
olarak bulunur.  

Mitokondri vardır ve oksidatif 
enzimler 
mitokondride yer alır.  

Sitoskeleton Yoktur.  Kompleks mikrotubül, intermediate 
(ara) flamentler ve aktin flamentleri 
bulunur.  

Hücre içi lıareketlilik Yok.  Sitoplazmik akım, endositoz, 
fagositoz, mitoz ve veziküler 
transport benzeri hareketler izlenir.  

Hücre duvarı Hücre dış duvan olabilir 
(plazmalemma).  

Yoktur.  
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NOT:  

Histon adı verilen proteinler DNA nın katlanmasını sağlayan proteinlerdir. 4 adet histon ve 

üzerindeki DNA nukleozomu oluşturur. Histon oktameri (H3/H4)2-(H2A-H2B)2 den oluşmaktadır. 

Histononun modifikasyonunda  asetilasyon, metilasyon, fosforilasyon, ADP-ribozilasyon, 

ubiquitinizasyon, ve sumoilizasyon (small ubiquitin-related modifier) gibi yollar kullanılır. Bu grupların 

histon proteinlerine eklenmesi histon üzerinde bulunan DNA daki genlerin expresyonlarını değiştirir. Buna 

epigenetik adı verilir. 
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NOT: 

Her kromozomun uçları telomer adı verilen yapılar içerir. Telomerler kısa, tekrarlayan, timin ve 

guaninden zengin baz dizilerinden oluşur. 

Her kromozomun uç kısımlarında sınırlı sayıda (52 civarı) telomer bulunur. Kromozomun 

kopyelenebilmesi için telomer bir başlangıç noktasıdır ve zorunludur. İnsan telomerleri birkaç kilobaz 

uzunluğa ulaşabilen değişken sayıda 5'-TTAGGG-3' tekrar sekansına sahiptir.   

Her hücre bölünmesinde bir telomer kullanılarak kromozom kopyelendiğinden normal insan 

hücreleri sınırlı sayıda mitoz gerçekleştirebilirler.  

Stem cell (CD 34 +) gibi sürekli bölünen hücrelerde ise telomeraz adı verilen enzimler bulunu ki 

bu telomer sayısını sürekli yeniler. Telomer kısalması bir tümör süpressör mekanizmadır ve telomerazın 

malign hücrelerde bulunması hücrenin sonsuz bölünebilmesini ve ölümsüz oluşunu sağlar. 

 

ÇEKİRDEK  

Hücrede olup biten tüm olayları denetleyen genetik materyali içeren çekirdek,  

Çekirdek zarı 

Kromatin 

Çekirdekçik  

Nukleoplazma olarak 4 bölümde incelenebilir.  
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Çekirdek zarı 

İki paralel ünit zardan oluşmuştur. Belli bölgelerde bu iki zar birleşerek diyaframla kaplı 

nükleer porları meydana getirirler. Bu bölgeler çekirdek ve sitoplazma arasında madde alışverişini 

sağlarlar. Ünit zarlardan içte olanına kromatin yapışabilir, dışta olan ise endoplazmik retikulum ile 

devamlıdır.  

 

Kromatin 

Ökaryotik hücrelerde interfazda genetik materyal (DNA) görünür halde bulunur. Buna 

kromatin adı verilir. Protein sentezi yönünden inaktif hücrelerde DNA sarmalı kapalı olduğu için, 

elektron mikroskobunda elektron yoğun (dens), olarak izlenen heterokromatini meydana getirir.  

Protein sentezi yapan aktif hücrelerdeki DNA ise ökromatin olarak adlandırılır. Hücre 

bölünmesi sırasında kromatin belli bir düzende yoğunlaşarak kromozomları oluşturur.  

 

Çekirdekçik  

Çekirdekçik başlıca ribozomal RNA ve proteinden zengindir.  

 

NOT :  

RNA polimeraz I DNA yı okursa rRNA oluşur. Ribozomun yapıtaşı rRNA dır. 

RNA polimeraz II DNA yı okursa  mRNA oluşur. mRNA ribozomlarda protein sentezini sağlar. 

RNA polimeraz III DNA yı okursa tRNA oluşmaktadır. tRNA protein sentezi sırasında aminoasitleri 

ribozomlara aktarır. 
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HÜCRE BÖLÜNMESİ- MİTOZ- MAYOZ: 

MİTOZ BÖLÜNME  

Bu işlem ile hücre ikiye ayrılır. Tüm kromozomal özellikleri iki hücre içinde aynıdır. İnterfaz, Profaz, 

Metafaz, Anafaz, Telofaz  (İ-P-M-A-T) olmak üzere 5 faza ayrılır.  

İnterfaz: İki mitoz arasındaki fazdır. Nukleus mikroskobide görülebilir.  

Profaz: Nukleus zarı kaybolur. Sentrozomlar hücrenin iki kutbuna doğru göç ederler. Sentrozomların 

duplikasyonu interfazda olmaktadır. İki kutup arasındaki sentrozomlar arasında mitotik iplikler oluşur.  

Metafaz: Duplike olan kromozomlar (Kardeş kromatidler) önce hücrenin ortasına gelir, oradan da mitoz 

mekiğini oluşturan mikrotubuller ile göç etmeye hazır hale gelirler.  

Anafaz: Kardeş kromatidler hücrenin karşıt pollerine karşı göç ederler.  

Telofaz: Bölünen hücrelerde çekirdek belirir. Nukleolus, kromatin ve çekirdek zarı şekillenmeye 

başlar.  

NOT: 

 S fazında DNA polimeraz 3 sayesinde DNA sentezi yapılmaktadır. 

NOT:  

Kolşisin mikrotubul sentezini (polimerizasyonunu) durdurduğundan mitoz iplikleri oluşamaz. 

Mitoz metafazda durur.  Podofilin ( Anti-HPV ), mebendazol (Anti-helmentik), griseofulvin(anti-fungal), 

vinkristin(anti-tumoral)  mitozu aynı mekanizmayla durdurup etki ederler. 

 Taxol ise mikrotubul polimerizasyonu arttırıp (depolimerizasyonu azaltır) etki eder. 
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MAYOZ BÖLÜNME:  

Birinci ve ikinci mayoz bölünmesi olmak üzere iki aşamada gerçekleşir. Bölünmeden hemen önce ana 

hücre kromozomlarındaki DNA yine eşlenmiştir. 

Birinci Mayoz Bölünme:  

Profaz: Uzun olduğundan alt evrelere ayrılır.  

Leptoten: 46 kromozom tek, ince iplikçikler olarak yoğunlaşır.  

Zigoten: Homolog kromozomlar tek bir sentromer etrafında çift olarak birleşirler. 46 kromozom görünürde 

23 iki değerli kromozoma dönüşmüştür. Her bir kromozomda iki kromatidden oluştuğuna göre bir zigoten 

kromozomunda 4 kromatid iplikçiği yer alır.  

Pakiten: Homolog kromozomlar sentromerlerinden bağlı kalmalarına karşın yarıklanırlar ve bu sırada 

kromozomlarda kırılmalar oluşur ve bu olay homolog kromozomlar arasında kromatid segmentlerinin 

karşılıklı değişmesiyle sonuçlanır. Bu bağlanma bölgesi kiyazma (chiasm) adını alır ve genetikte kros 

over (crossing over) olarak tanımlanan olayın morfolojik göstergesidir.  

Diploten: Bu değişme noktalarının dışındaki bölgelerde çift yapıdaki homolog kromozomlar tümüyle 

birbirlerinden ayrılırlar. Kromozomların ayrılması diyakinez (diakinesis) olarak bilinen izleyen 

dönemde ilerler.  

Metafaz, anafaz ve telofaz’da mitoz bölünmedeki gelişmeler sırasıyla yinelenir ancak farklı olarak 

anafazda sentromer (kinetokor) eşlenmez.  

Birinci bölünme sonucunda yavru hücreler ana hücredeki kromozom çiftlerinden birer tanesini 

aldıklarından 23 kromozom (haploid sayıda) içerirler. Ancak kromozomlar tek bir sentromere bağlı 

çiftli yapıda olduklarından DNA miktarı yine somatik hücrelerde olduğu gibi “2n” miktarındadır  

İkinci Mayoz Bölünme:  

Birinci mayoz bölünmeden sonra hücrede somatik hücrelerde interfazda gerçekleşen DNA eşlenmesi 

olaylanmaz. Aynı evreleri izleyerek oluşan yavru hücreler, 23 çiftli yapıda kromozomun 

sentromerlerini eşleyip bölünüp yavru hücrelere dağılmasıyla 23 tek kromozom (haploid sayıda) ve 

“n” DNA içeren üreme hücrelerini meydana getirirler  

Mayoz bölünmenin iki önemli amacı vardır:  

Birinci mayoz bölünme sırasında homolog kromozomlar arasında genetik madde alış verişini 

(krosover) gerçekleştirmek.  
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Cins (üreme) hücrelerinin kromozom sayısını, somatik hücrelerin yarısına indirerek, türlerde nesiller 

boyunca  kromozom sayısının korunmasını sağlamak. Fertilizasyonda haploid sayıda kromozom 

içeren erkek ve  dişi üreme hücreleri birleşerek diploid sayıda kromozom içeren zigotu oluştururlar. 

SİTOPLAZMA 

 

Sitoplazmada gerçekleşen metabolik işlevler. 

Karbonhidrat metabolizması: Glikoliz, pentoz fosfat yolu, glikojen sentezi ve yıkımı 

Amino asit metabolizması: Oksidatif deaminasyon, dekarboksilasyon, transaminasyon üre döngüsünün bir 

kısmı, amino asitlerin sentez ve yıkımlarının bir kısmı, amino asitlerin tRNA'larına bağlanmaları.  

Yağ asidi metabolizması: Yağ asidlerinin sentez ve taşınımları.  

Nükleotid metabolizması: Pürin, pirimidin sentez ve yıkımları.  

 

Bileşenleri şu biçimde sınıflandırılabilir:  

I - ORGANELLER  

Hücre işlevlerinin yürütülmesi için çeşitli metabolik aktivitelerin gerçekleştiği canlı hücre birimleridir.  

A) Zarla çevrili ya da zar yapısındaki organeller:  

1. Hücre zarı,  

2. Mitokondriyonlar,  

3. Granüllü endoplazma retikulumu (GER),  

4. Düz yüzlü (agranüler) endoplazma retikulumu (AER),  

5. Golgi birleşiği,  

6. Lizozomlar,  

7. Kaplı kesecikler (coated vesicles),  
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8. Salgı granülleri,  

9. Peroksizomlar (mikrocisimler).  

B)Zar yapısında olmayan organeller:  

1. Ribozomlar,  

2. Mikrotübülüsler,  

3. Sentrozom, 

4. Mikrofilamanlar.  

II- SİTOPLAZMA İNKLÜZYONLARI  

Glikojen ve yağ damlacıkları,  

Endojen pigmentler (hemoglobin, hemosiderin, bilirubin, melanin, lipofuksin) 

Eksojen pigmentler (karoten, karbon parçacıkları). Şehirde yaşıyanlarda akciğerde karbon 

birikmesi antrakozis adını alır. 

NOT: 

Lipofuksin yaşlanmış membranların kahverengi pigment halinde lizozomlarda birikmesidir. 

Özellikle kalp ve nöron hücresinde görülürler. Kalpte birikmesiyle brown (kahverengi) atrofi oluşur.  

 

NOT: 

Otofaji 

Hücrenin kendi elemanlarını (organelleri) fagositoz ile yok etmesine verilen addır. Bu süreçte 

granüllü endoplazmik retikulumdan kaynaklanan bir otofajik vakuol içinde yıkılması gereken organeller ve 

sitoplazma parçalarını taşır ve primer lizozomlar ile birleşip otofagolizozomları oluşturur. 

Bu mekanizma özellikle atrofiye giden hücrelerde görülür. Lizozomal enzimler protein ve 

karbohidratları tamamen parçalayabilir. Ancak kompleks lipitler her zaman son basamağa kadar 

parçalanamayabilir. Parçalanamayan bu lipidler (özellikle membran yapısındaki lipidler) lizozomların içinde 

kalır ya da atılır. Lipofuksin, pigment granülleri, lipit peroksidasyonu sonucu ortaya çıkan sindirilememiş 

bu materyallerin hücre içinde uzun süreli birikimi sonucu oluşur. 
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HÜCRE ZARI (PLAZMALEMMA)  

Hücreyi sınırlayan yarı sıvı-mozaik modelinde bir yapıdır. Membranda esas olarak fosfolipidler 

ve kolesterol bulunmaktadır. En çok bulunun fosfolipid, fosfatidilkolin (Lesitin) dir. Ayrıca membranda 

proteinler bulunur. Membranın içine gömülmüş proteinlere intrensek (integral), sadece bir yüzünde 

bulunanlara ise extrensek ( periferal) proteinler adı verilir. 

Fosfolipid moleküllerin hidrofob (yüksüz) uçları birbirine, hidrofil (yüklü) yüzleri hücre iç ve dış 

yüzüne bakacak biçimde düzenlenmiştir. Biyokimyasal markeri Na-K ATPazdır.  

NOT: 

Zar akışkanlığını etkileyen faktörler: 

Yağ asidi zincir uzunluğu ile ters orantılıdır.  

Kolesterol miktarı ile ters orantılıdır.  

Yağ asidi doymamışlık derecesi ile doğru orantılıdır 

 Sıcaklık ile doğru orantılıdır. 

  

NOT: 

Hücre zarında iki tip lipid hiçbir zaman bulunmaz; 

Trigliseridler (yağ asitlerinin depo şekli)  

Kolesterol esterleri (kolesterolün depo şekli) 

 

NOT: 

Membranlardan en iyi geçen sudur. Membranlardan geçiş hızı en yüksek molekül su iken, geçiş 
hızı en düşük müieküller Na', K+, Cl gibi iyonlardır. 
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MİTOKONDRİ 

Hücre için gerekli enerjinin (ATP) elde edildiği organeldir. Kendi DNA, RNA, ribozom ve 

proteinleri olan mitokondriyon hücrede kendini bölünerek yenileyebilen tek organeldir.  

İç ve dış olmak üzere çift ünit zarlı bir yapısı olan bu organelin dış zarı düzken,iç zarı kristaları 

oluşturmak üzere katlantılar yapmıştır. Fosforilasyon enzimleri, elektron transport işlemi iç 

zar(kristalar)üzerinde yerleşmiştir. Bu nedenle yapısında en çok protein olan membran mitokondri iç 

zarıdır.  

 

Dış zarda ise monoamin oksidaz (MAO) enzimi vardır. Matrikste ise kalsiyum içeren yoğun 

matriks granüller çoğu mitokondriyonda izlenir. Matrikste ayrıca Krebs siklusu(TCA), beta oksidasyon, 

porfirin ve üre metabolizmasına ait enzimler yer alır.  

TCA siklusu enzimlerinden sadece süksinat dehidrogenaz iç zarda yerleşmiştir. Mitokondri iç 

zarı seçici geçirgendir. Yağ asidleri iç zardan karnitin ile geçiş gösterirler. Biokimyasal markeri matriks 

enzimi olan glutamat dehidrojenazdır.  

Yoğun mitokondriyon içeren hücreler ışık mikroskobu düzeyinde güçlü asidofil (Hematoksilen & 

Eozin ile kımızı) boyanırlar.  
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Mitokondriyal matrikste gerçekleşen metabolik olaylar. 

1. TCA siklusu 

2. Yağ asitlerinin β-oksidasyonu 

3. Amino asitler başta olmak üzere yıkım reaksiyonları 

4. Porfirin metabolizmasının ilk ve son üç tepkimesi 

5. Karaciğerde üre siklusunun ilk iki basamağı 

6. Karaciğerde keton cisimlerinin sentezi, periferik hücrelerde keton cisimlerinin oksidasyonu 

NOT:  

ONKOSİT=HURTHLE HÜCRESİ 

Mitokondri zengin hücreler H & E ile pembe- kırmızı renge boyanırlar. Bu nedenle oxifilik hücre 

adını alırlar. Bu tip hücrelerden köken alan tümörlere onkositoma adı verilir. (Paratiroid, tiroid, 

tükrük bezi, böbrek, hipofiz tümörleri onkositoma tipnde olabilirler) 

 

 

NOT:  

Mitokondriyal hastalıklar:  

a- Mitokondriye substrat transportunun bozulması ile giden hastalıklar 

Karnitin ve karnitin palmitoil transferaz defisiti (yağ asitlerinin mitokondri içine girişinde bozulma) 

b-  Mitokondride substrat kullanımının bozukluğu ile giden hastalıklar  

Açil KoA dehidrogenaz defisiti, pürivat dehidrogenaz defisiti. 

c-  Solunum zincirinde defekt ile gelişenler 

MELAS (mitokondriyal ensefalopati, inme benzeri bulgular veren laktik asidoz), 

MERRF (miyoklonik epilepsi ve düzensiz kırmızı fibriller),  

Kearns Sayre, Leigh hastalığı (oftalmopleji, retinal pignental dejenerasyon, kardiyomyopati), 

Leber’in optik atrofisi (progressif optik sinir dejenerasyonu ve körlük; mtDNA ND4 geninde 

missens mutasyon, arjinin → histidin), 

MMC (maternal geçişli miyopati ve kardiyomyopati) 

NARP (ataksi, retinitis pigmentoza ile giden nörojenik kas zayıflığı) 

PEAR (Pearson sendromu, kemik iliği ve pankreas yetersizliği) 
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APOPTOZİS VE MİTOKONDRİNİN YERİ 

Mitokondri apopitozis sürecinde temel organeldir. P53 geninin bax protein ürünü mitokondri iç 

zarında kanal oluşturur. Bu kanaldan matrikste bulunan stokrom c stoplazmaya çıkar. Stokrom c 

apopitozisi başlatan enzim olan sitoplazmadaki CASPASE’ı aktive eder. CASPASE (C-Cystein, 

ASP-ASPartat-ASE) enzimi proteinleri sistein ve aspartat rezidülerinden parçalar. Apopitozis 

gerçekleşmiş olur.  Bcl geni protein ürünleri ise bax kanalını kapatır. Bcl bu nedenle anti-apopitotik 

etki yapar.  

NOT:  

Translokasyon (14-18) durumunda 18. kromozomda bulanan bcl geni koparak 14. kromozom 

yanına gelir. Bu nedenle bcl aşırı miktarda exprese olur. Apopitozis durur. Foliküler lenfoma 

oluşur. 

 

SERBEST RİBOZOMLAR 

Protein sentezinden sorumlu ribozomal RNA ve proteinlerden oluşan küçük zarsız 

organellerdir. Biri küçük, biri büyük iki alt birim içeren ribozomlar sitoplazma içinde tek tek ya da gruplar 

halinde (poliribozom, polizom, diplozom) serbest olarak bulunabildikleri gibi, endoplazmik 

retikulumun zarlarına bağlı olarak da izlenebilirler. Serbest ribozomlar hücre içinde kullanılacak 

yapısal proteinlerin sentezinden sorumludurlar.  
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GRANÜLLÜ ENDOPLAZMİK RETİKULUMU (GER) 

Dış yüzüne ribozomların bağlanmış olduğu, paralel ünit zarlarla çevrelenmiş tübül ve 

sisternalardan oluşmuş bir organeldir. Hücre dışına salgı olarak verilecek proteinlerin ve lizozomal 

enzimlerin sentezinden sorumludur.  

GER aynı zamanda proteinlerin glikolizasyonunuda (N-bağlı glikolizasyon) yapar. Tunikamisin 

proteinlerin GER'da glikozillenmesini engelleyerek glikoprotein sentezini bozar. GER lümeni ayrıca 

proteinlerin posttransyonel modifikasyonlarının da yapıldığı yerdir.  

GLİKOPROTEİN OLUŞUMUNU BOZAN İNHİBİTÖRLER 

İnhibitör Etki yeri 

Tunikamisin 

Dolikol-P’a şeker bağlanmasını inhibe eder 

Deoksinojirimisin 

Glikozidaz I-II inhibitörü  

Swainzonin 

Mannozidaz II inhbitörü 

 

Granüllü endoplazma retikulumunda bulunan ribozomlar, aktif protein sentezi yapan hücrelerdeki 

sitoplazmik bazofilinin (ergostoplazma, Nissl cisimciği) nedenidir.  

 

DÜZ YÜZLÜ ENDOPLAZMİK RETİKULUM (SER) 

Dış yüzlerinde ribozom bağlanmamış olan birbirleriyle ağızlaşan unit zarla çevrili tübüllerden 

oluşmuştur.  

Başlıca görevleri, steroid sentezi, ilaç detoksifikasyonu ve glikojen ve lipid metabolizması 

olan bu organel, kas hücrelerinde kalsiyum regülasyonunu, uyarı iletimini sağlamak amacıyla özel 

bir düzenleme gösterir. Steroid sentezleyen endokrin hücrelerde (adrenal korteks) ve karaciğer 

hücrelerinde iyi gelişmiştir. 

 

GOLGİ CİSMİ 

ER ile plazma membranı arasında yer alan membranlı organellerdir.  

Golgi kompleksi glikolizasyon, sülfatasyon, fosforilasyon ve proteinleri sınırlı basit 

bileşiklere ayırmada rol oynar. Ayrıca salgılanacak olan maddelerin paketlemesini, konsantre 
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edilmesini ve salgı ürünlerinin birikimini yapar. Golgideki paketlenmeyi Brefeldin alfa denen ve 

mantarlardan elde edilen bir madde engeller.  

Ayrıca golgi cismi proteinlerin sınırlı proteolizinden de sorumludur. Işık mikroskobu düzeyinde 

gümüşleme gibi özel yöntemlerle izlenebilir.  

 

LİZOZOMLAR 

Başlıca asit hidrolazlar içeren organellerdir. Asit hidrolazlar asit pH’da çalışan sindirici 

enzimlerdir. Fagositozla hücreye alınan yabancı maddelerle, hücre içinde oluşan artık maddelerin 

parçalanmasından sorumludurlar. 

Olgunlaşmasını tamamlamış lizozomlar primer lizozom olarak adlandırılırlar. Hücre dışından 

alınmış yabancı maddeyi içeren veziküle birleşmiş olan lizozomlar ise sekonder lizozom olarak bilinirler.  

Granüllü endoplazmik retikulumda yapılan lizozomal enzimler önce golgide mannoz- 6- fosfatla 

(M-6-P) işaretlenir. İşaretlenmiş enzimler klatrin kaplı veziküldeki M-6-P reseptörüne bağlanıp, 

lizozomlara transfer edilir.  

M-6-P eksikliğinde lizozomal enzimler lizozoma taşınmaz. Bu nedenle lizozomlar fizyolojik 

fonksiyonlarını yerine getiremez. Bu hastalığa I hücre hastalığı denir. (Tipik kaba yüz, 

eklem-kemik deformiteleri, KC ve dalakta büyüme) 

 

 Kalıtsal Lizozomal Depo Hastalıkları 

Hastalık Enzim eksikliği Biriken başlıca metabolit 

Glikojenozlar   

Tip 1 (Von Gierke) Glukoz-6- fosfataz Glikojen 

Tip II (Pompe hast) Lizozomal asit maltaz  

Tip III (Cori hast) Lizozomal debranching enzimler  

Tip V (Mc Ardle) Kas fosforilazı  

Tip VI (Hears) Karaciğer fosforliazı  

Tip VII (Tauri) Fosfofürüktokinaz  

Sifingolipidozlar   

GM1 gangliosidozis GM1 gangliosidaz GM1 gangliosid 

Tipi infantil generalize  Galaktoz içeren oligosakkaridler 

Tip II juvenil   

GM2 Gangliosidozis   

Tay-Sachs Heksozamindiaz A  GM2 gangliosid 

Sandhoff Heksozamindiaz A  GM2 gangliosid, globoside 

Sülfatidozlar   

Metakromatik lökodistrofi Aril sülfataz A Sülfatide 
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Karabbe hastalığı Galactosylceramidase Galactocerobroside 

Fabry hastalığı a -Galactosidase A Ceramide thihxoside 

Gaucher hast Glukocerobrosidase Dlucocerobroside 

Niemann-Pick hast Sifingomyelinaz Sifingomyelin 

Mukopolisakkoridozlar   

MPS I H (Hürler) a -L-İdüronidaz Dermatan sülfat, Heparan sülfat 

MPS II H(Hunter/X'e bağlı) L-İdüronosülfat sülfataz Dermatan sülfat, Heparan sülfat 

Kompleks Karbonhidratlar İle ilgili Diğer hastalıklar  

Fucosidosis a-Fucosidase Fukoz içeren fosfolipit 

ve glikoprptein 
Mannosidosis Mannosidase Mannoz içeren oligosakkaritler 

Aspartilglukozaminüri Aspartil glukozamin amide 
hidrolaz 

Aspartyl-2-deoxy-2-acetamido-

glikozilamin 

Diğer Lizozomal Depo Hastalıktan  

Wolman Hastalığı Acid lipase Kolesterol esterleri, trigliseritler 

Asit fosfat eksikliği Lizozomal asit fosfataz Fosfat esterleri 

 

KAPLI KESECİKLER  

Organelin hücre zarından oluşan zarının dış yüzü klatrin adı verilen bir proteinle kaplıdır. Klatrin 

üzerinde LDL reseptörleri gibi özel reseptörler vardır. Reseptör ligand kompleksi endositoz ile 

stoplazmaya alınır. Bu olaya reseptör aracılıklı endositoz adı verilir. Daha sonra alınan madde 

endozomlara gerekirse lizozoma geçer. Klatrin kaplı vezikül tekrar membrana geri döner.  

Transferin, B12, opiatlar klatrin kaplı veziküller aracılığıyla hücreye alınır.  

NOT 

Reseptör aracılıklı endositozun bozuk olduğu hastalık ailesel hiperkolesterolemidir. 
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PEROKSİZOM 

Böbrek ve karaciğer hücrelerinde izlenen, mitokondri gibi oksijen kullanan organeldir. Ancak ATP 

sentezi yapmazlar . Peroksizomun esas görevi spesifik organik substratları okside etmektir. Biyokimyasal 

markeri katalazdır. ( 2H2O2 � 2H2O + O2).  

Peroksizomal enzimler stoplazmadaki serbest ribozomlar tarafından sentez edilir.  

Uzun zincirli yağ asidleri mitokondri iç zarından taşınamazlar. Peroksizomlar bu nedenle uzun zincirli 

(18 Karbondan uzun) yağ asidlerinin okside edilip daha küçük fragmanlara parçalanmasını sağlar.  

Peroksizom ayrıca ilaçların ve bazı toksik moleküllerin karaciğer ve böbrekte yıkımından da 

sorumludur. Etil alkol kullanan kişilerde alınan alkolün yarısı asetaldehite peroksizomlarda çevrilmektedir.  

Peroksizomlarda katalazdan başka D ve L amino oksidaz, hidroksiasid oksidaz gibi enzimlerde 

bulunmaktadır.  

Rosiglitazon, hücre çekirdeğindeki PPAR-gama reseptörlere bağlanarak peroksizamların sayısını arttırır. 

Tip 2 DM tedavisinde insulin rezistansını azaltırlar. Ancak kardiak mortaliteyi arttırdıkları için kullanımları kısıtlanmıştır.  

PPAR alfa beslenme ile aktive olur ve enerji depolanmasını uyarırken, PPAR gama açlıkla aktive olur ve enerji üreten 

enzimlerin aktivitesini artırır. 

Peroksizomal hastalıklar: 

Zellweger sendromu Pseudo-neonatal adrenolökodistrofi 

Neonatal adrenolökodistrofi Pseudo-Zellweger sendromu 

İnfantil Refsum hastalığı Hiperokzalüri tip-1 

Hiperpipekolik asidemi Akatalazemi 

Rizomelik punktat kondrodisplazi Glutaril-CoA oksidaz eksikliği 

Adrenolökodistrofi  

 

NOT: 

Peroksizomların bulunmadığı hastalık Zellweger sendromudur. Mental gerilik, KC ve böbrek 

fonksiyonlarında bozulma, Down sendromuna benzer yüz görünümü vardır. Nadiren 2 - 3 aydan fazla 

yaşarlar. 
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PROTEAZOMLAR  

Merkezi bölümlerinde ATP’az ve ubikuitin denilen protein tanıyan bir parça bulunur.  

Ubikuitin molekülü, hatalı kıvrılmış proteinlerin yada virüs tarafından kodlanmış proteinlerin lizin 

katlantısına bağlanarak yıkım için proteozomlara aktarılmasını sağlar.  

 

NOT: 

Isı Şok Proteinleri (Hsp) 

Zararlı etkenlere karşı gelişen, stres altında üretimi artan stres proteinleridir. Bazıları hücrede 

hasarlı proteini normal formuna dönüştürmek, yani onarım amaçlı olarak üretilirler, bunlar (Hsp 60 ve Hsp 

90) "şaperon" olarak adlandırılırlar. 

Şaperonlar stres altında (örneğin serbest oksijen radikal hasarı) üç boyutlu yapısını kaybetmiş 

proteinlerin normal üç boyutlu formlarına dönmelerinde rol oynarlar.  

Eğer proteindeki hasar onarılamaz ise irreversibl denatürasyon söz konusudur. Bu durumda 

hasarlı proteini işaretleyerek proteozama taşıyıp amino asitlerine parçalanmasını sağlayan, yıkım yönünde 

çalışan stres proteini ubikuitin devreye girer. Bu mekanizma hücrenin hasara adaptasyonun da rol oynar. 

Hsp şaperonların miyokard enfarktüsü ve nöronal iskemik hasar sonrası arttıkları ve doku 

nekrozunu sınırlamaya çalıştıkları bilinmektedir. Olasılıkla bu mekanizmadan kurtulan anormal proteinlerin 

birikimi klinikte amiloidoz ve nörodejeneratif hastalıklar (Alzheimer) olarak karşımıza çıkmaktadır. 

MİKROVİLLİ  

Herbir mikrovillus, hücrenin sitoplazma uzantısıdır. Hücrenin absorbsiyon verimini arttırırlar. 

İnce barsağı döşeyen epitelyum veya proksimal renal tübül hücreleri mikrovillusludur. 

Mikrovilli ışık mikroskobunda kolayca görülür ve fırçamsı kenar olarak isimlendirilir.  

NOT:  

Fırçamsı kenarda ince barsakta disakkaridaz ve peptidazlar bulunur. 
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STEREOCİLİA  

Stereosilya, epididimis-duktus deferens hücrelerinin, uzun ve hareketsiz olan çıkıntıları olup 

esasen uzun ve dallanmış mikrovillerdir. Görevi mikrovillus gibi absorpsiyon yüzeyini artırmaktır.  

 

 

HÜCRE İSKELETİ 
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MİKROFİLAMANLAR  

Mikrofilamanlar, miyozin, α- aktinin, spektrin, fimbrin, filamin, gelsolin, profilin, kofilin ve talindir.   

 

ARA FİLAMANLAR  

Görevleri hücre için yapısal destek sağlamak ve hücrenin biçimini değiştirebileceği üç 

boyutlu çatısını oluşturmaktır. Hücre içi yapıları birbirlerine ve plazma membranına bağlar. Hücre 

membranı ile hücre iskeleti arasında bağlantı sağlarlar. Çekirdeği yerinde tutar. 

 

NOT: 

Mallory cismi 

Kronik karaciğer hastalığında (özellikle alkole bağlı) Sitokeratinin birikimi sonucu oluşur. 

                                TABLO: HÜCRE TİPLERİNE ÖZGÜL ARA FİLAMANLAR  

Ara Filaman  Hücre Veya Tümör Özgüllüğü  

Sitokeratin  Epitel hücreler  

Vimentin  Mezenşimal kaynaklı hücreler  

Desmin  Kas hücresi  

Nörofilament  Nöronlar  

Glial fibriler asidik protein (GFAP)  
Astrositler, oligodendrogliya, mikrogliya, Schwann hücreleri, 

ependimal hücreler ve pitüisitler.  

İntermediate Flament ve Pozitif Bulunduğu Kanserler 

Sitokeratin 

EMA 
LCA (CD45) 
Desmin 

Vimentin 

Nörofilament(NSE) 
Sinaptofizin 

Glial filament 
S-100 

HMB-45 
Kromagranin 

Karsinomlar ve mezotelioma  

Epitelyal Membran Antijeni (bütün kanserler) 
Leucocite Common Antigen (tüm lenfomalar) 

Çizgili ve düz kas tümörleri  

Mezenkimal tümörler, bazen de karsinomlar. 

Nöronal tümörler  
Nöronal tümörler 

Glial tümörler  

Malign melanom, nörojenik tümörler, mezetelyoma 

Malign melanom 
Endokrin organ kanserleri 
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MİKROTÜBÜLÜSLER  

25 nm çapında, tübülin adı verilen bir proteinden oluşmuş, boru şeklinde bir organeldir. Hücre 

iskeletinin oluşumunda destek ve hareketle ilgili işlevlerde görevlidir.  Tau protein ve mikrotubul ilişkili 

protein, mikrotubul oluşumunu için tubulin adı verilen proteinlerin polimerizasyonunu sağlar. Ayrıca 

miktrotubuller hücre içi vezikül ve organel transportundan da sorumludurlar. Dynein ve Kinezin gibi ATP-

az aktivitesi taşıyan proteinler trasportta faonksiyon görürler.  

Akson içinde anterograde (akson terminaline doğru) veziküler taşınımı kinezin yaparken, 

veziküllerin retrograde (somaya doğru) taşınımını dynein yapmaktadır. 
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NOT: 

Kolşisin tubulinlerin polimerize olup mikrotubul oluşumunu engeller. 

 

NOT: 

Chediak-Hihashi Sendromunda mikrotubul polimerizasyon defekti bulunur. Bu nedenle nötrofil 

kemotaksisi bozuktur. Ayrıca melenozomların taşınımı bozuk olduğundan albinizm görülür. 

MİKROTUBUL İLİŞKİLİ ORGANELLER 

SENTRİYOLLER 

Hücre bölünmesinde rol oynayan  organellerdir. Duvarını 9 adet 3’lü yapıda mikrotübülüs 

oluşturur.  

 

SİLYALAR 

Gövde ve bazal cisimcikten meydana gelen hareketli hücre uzantılarıdır. Hücre zarıyla çevrili bu 

uzantıların içindeki mikrotübülüs çatısı aksonem olarak adlandırılır. Aksonem, merkezde iki tek, 

periferde 9 çift olmak üzere (9 + 2) mikrotübülüslerden oluşmuştur.  

Hareket silyadaki mikrotübülüslerin dynein kolları aracılığıyla kayması ile gerçekleşir. Dynein 

ATPaz etkinliğine sahip proteindir. Kinezin proteini ise aktif hareket yapan silin tekrar eski konuma 

gelmesini sağlar. Nexin ise mikrotubullerin bir arada kalmasını sağlarlar. 

Dynein kolların genetik olarak eksik olması sonucu hareketsiz silya sendromu olarak bilinen 

Kartagener sendromu ortaya çıkar. Kartagener sendromu sinuzit, situs inversus, erkeklerde 

infertilite ve bronşiektazi ile karakterizedir. 
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FLAGELLA 

Spermiyum gibi hareketli hücrelerde bulunan tek, uzun hücre uzantısıdır. Yapısı silyayla 

aynıdır.  

DOKU ve ÖZELLİKLERİ 

 

EPİTEL DOKUSU HİSTOLOJİSİ 

Epitel dokusu örtü ve bez epiteli olmak üzere 2 ye ayrılır.  

Damarsız bir doku olan epitel dokusu beslenmesinin altındaki bağ dokusunda yer alan kapillerden 

diffüzyon yoluyla gerçekleştirilir.  

 

Tek katlı Epiteller : 

Tek katlı yassı epitel ( endotel, mezotel, Bowman kapsülü),  

Tek katlı kübik epitel (tükrük bezleri, safra, pankreas salgı kanalları, böbrek tubulüs epiteli)  

Tek katlı prizmatik epitel (mide, ince ve kalın barsak, endometrium, Fallop tüpleri)  
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Çok katlı epiteller;  

Çok katlı yassı epitel: epidermis, ağız, yemek borusu, vajina, kornea 

Çok katlı prizmatik epitel :okuler konjuktiva,  üretra 

Çok katlı değişici epitel, üreter, pelvis, mesaneyi döşeyen epiteldir.  

Yalancı çok katlı silli silendirik epitel; büyük solunum yollarının epitelidir. Bazı hücreleri 

yüzeye ulaşır. Bazı hücreler ise bazal tabakada kaldığı için bu ad verilmiştir.  

Yalancı çok katlı sterosilialı silendirik epitel :Epididim epiteli. 

 

 

SALGI BEZLERİ 

      Dış salgı bezleri salgılama işlemini asinus denen birim yapar. Bezler salgılarını verme 

biçimine göre 3 grupta incelenir.  

 

 Ekrin bezler; Salgılarını salgı granülünü çevreleyen zarların hücre zarı ile kaynaşması ile 

yaparlar. Stoplazma kaybı olmaz. Bezlerin büyük çoğunluğu bu tiptir. (Parotis, pankreas  )  

 

 Apokrin bezler; Stoplazmanın bir kısmı salgı ile beraber kaybedilir. Koltuk altı ter 

bezleri , meme bezleri, serumen buna örnektir.  

 

 Holokrin bezler : Tüm hücre dejenere olarak salgıyı boşaltır. Yağ bezleri, gonodlar 

buna örnektir.  
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Dış salgı bezleri salgılarını kimyasal yapısına göre seröz musinöz ve mikst bezler olmak üzere 

3’e ayrılır.  

Seröz bezler: Zimojen granülleri vardır. Protein sentezi iyi gelişmiştir. Seröz salgı berrak, sulu ve 

akıcıdır.  Bol mitokondri içerirler. Parotis, pankreas, lakrimal bez seröz beze örnektir. 

Muköz bezler: Musin salgılarlar. Bunlar glikoprotein yapısındadırlar. Muköz salgı yapışkandır ve 

akıcılığı azdır. PAS POZİTİF boyanırlar. Duodenumdaki Brunner bezi, özefagus bezleri, goblet hücresi, 

midenin kardiya ve pilor bölgesindeki bezler muköz bez yapısına örnektir. 

Mixt bezler: Hem musin hem seröz salgı yaparlar. Bu hücrelerde seröz yarım aylar bulunur 

(gianuzzi). Sublingual ve submandibuler bez mixt bezdir. 
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Hücre içi organeller, belirteçleri ve işlevleri: 

Fraksiyon Enzim Fonksiyon 

5' nükleotidaz, adenilat siklaz  

Plazma membranı 
Na

+

, K
+

-ATPaz Membran polarizasyonu 

DNA limeraz DNA replikasyonu 
Nukleus 

RNA polimeraz DNA transkripsiyonu 

Glukoz-6-fosfataz Glukoneogenez 
Endoplazmik retikulum 

Sitokrom b5 redüktaz Yağ asiti desatürasyonu 

Galaktozil transferaz Protein glikozilasyonu 
Golgi 

Mannosidaz  

Asit fosfataz Nükleotid yıkımı 
Lizozom 

β-glukronidaz Polisakkarid yıkımı 

Süksinat dehidrogenaz Oksidatif fosforilasyon 

Sitokrom oksidaz Oksidatif fosforilasyon 

Oligomisin duyarlı ATPase Oksidatif fosforilasyon 

Mitokondri 

Glutamat dehidrogenaz  

Katalaz H202 yıkımı 

Peroksizom 
Urat oksidaz  

Laktat dehidrogenaz Glikoliz 

Sitozol 
Glukoz-6-fosfat dehidrogenaz Pentoz fosfat yolu 
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HÜCRE BAĞLANTILARI 

 

 

Zonula okludens (sıkı bağlantı) 

İki hücreyi birbirine en sıkı bağlayan bağlantıdır. Okludin ve claudin proteini ile oluşur. 

 Hücre yüzeyinden intersitisyel aralığa geçişe izin vermez. Kan beyin bariyeri 

endoteli, kan testis bariyerindeki sertoli hücresi, mesane epiteli, kan timus bariyerindeki 

endotel bu bağlantıyı içerir. 

 

Zonula adherens 

  Kadherin proteini ile oluşur. Kadherin hücre içinde katenin ile bağlantılıdır. Kadherin yan 

yana duran iki hücrenin birbirlerinden haberdar olmasını sağlar. Kadherin mutasyonunda hücre yan tarafı 

boş sanıp mitoz oluşturur. Bu durum kansere sebep olur. Ailevi mide kanseri, meme lobuler kanseri 

buna örnektir.  
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Desmozom  

Kadherin ailesi proteinlerden yapılmıştır. Miyokard ve epidermis stratum spinozumda bulunur. 

Epidermal desmozoma karşı antikor geliştiğinde pemfigus hastalığı oluşur. Bu hastalıkta epidermis 

birbirinden kopar. Buna akontoliz denir. Deride büller oluşur. 

 

Hemidesmozom:  

Hücreleri, hücrelerarası matrikse (ör. bazal laminaya) bağlar. Yapısını desmoplakinlerden oluşmuş hücre içi 

plağa tutunan ve ekstrasellüler matriks reseptörü işlevi gören transmembran proteinleri (integrinler) ve hücre içi 

plağa tutunmuş sitokeratinler oluşturur.  

 

Gap junction 

  6 adet konnexin adı verilen proteinden oluşan kanallardır. Bu yapıya konnexon adı 

verilir. Santral sinir sistemi, düz kas, kalpte yoğun bulunurlar. Hücreler arasında iyon, 2. haberci 

geçişini sağlarlar.  
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NOT:Östrojen connexin 43 sayısını arttırarak, uterusun kontraksiyonunu kolaylaştırır. 

NOT: Connexin defektinde ailesel noropati olan Charcot- Marie- Tooth hastalığı oluşur. 

 

BAZAL LAMİNA VE BAZAL MEMBRAN:  
Epitel dokusu daima bazal lamina olarak tanımlanan özel bir hücrelerarası madde bileşenine 

oturur. Bazal membran ışık mikroskobu düzeyinde PAS reaksiyonu ya da immünohistokimyasal 

yöntemlerle gösterilebilir. Bazal lamina ve hemen altındaki lamina fibroretikülaris birlikte bazal membranı 

oluşturur.  

Bazal lamina elektron mikroskobu, bazal membran ışık mikroskobu düzeyinde 

tanımlanabildiğinden klasik olarak terimler bu şekilde kullanılır. Bazal laminanın yapısı: 40 -120 nm 

kalınlığındadır (ortalama 70-90nm). 

 Bileşenleri sardıkları hücreler tarafından sentezlenir. Yapısında bulunan başlıca moleküller:  

1-  Laminin (850.000 kD gp)  

2-  Tip-IV kollajen (ağ oluşturur, fibril yapısında değildir)  

3-  Entaktin (gp)  

4-  Perlekan (heparan sülfattan zengin bir proteoglikandır)  

5-  Tip-V kollajen  

HÜCRELER ARASI ADEZYON MOLEKÜLLERİ 

Kadherin: Aynı tip iki hücreyi biribirine bağlar. (desmozom, zonula adherens) 

İntegrin: Hücreyi ekstraselluer bağ dokusuna bağlar. (Hemidesmozom) 

Selektin: İki farklı tip hücreyi birbirine bağlar. (Lokosit, endotel, trombosit) 

İmmunglobulin super ailesi: ICAM, VCAM, NCAM 

 

NOT: Kadherin mutasyonunda hücreler arasındaki kontakt inhibisyon kaybolur. Bu nedenle meme 

lobuler kanseri ve Ailevi mide kanseri oluşur. Kadherin mutasyonunda metastazdan kolaylaşmaktadır. 

NOT:  

Metastazı kolaylaştıran Faktörler: 

Epidermal growth factor b receptor 

Basic fibroblast growth factor 

Interleukin 8 (angiogenesis) 
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Type IV collagenase (for invasion) 

E-cadherin (adhesion) mutasyonu 

cathepsin B ( lamininase) 

heparanase  

matrix metalloproteinases  

VEGF (Vaskuler Endotelyal Growth Faktör) 

NOT: VEGF blokeri, bevacizumab (monoklonal antikor) metastaz gelişimin yavaşlatmaktadır. 

EPİTEL DOKUSUNDA BULUNAN YARDIMCI HÜCRELER  

İntra epitelyal bezler (Goblet, Kalisiform, Kadeh hücresi): Örtü epiteli arasında yer 

alırlar. En iyi örneği goblet hücreleridir. Glikoprotein salgı yaparlar. Salgı granülleri hücrenin apikal 

bölgesinde toplanıp çekirdeği bazale ittiğinden Kadeh hücresi adı da verilir.  

 
 

Myoepitelyal hücreler: Bunlara basket hücreleri denir. Ekzokrin salgı bezlerinin kanallarını 

döşerler. İçerisinde kasabilen filamanlar vardır. Salgının boşalmasına yardımcı olurlar.  

 

Nöroendokrin Hücre (DNES-APUD-Argentofin hücre-Kromaffin Hücre): 

Kromlama ve gümüşleme teknikleri ile boyanma gösterdiklerinden dolayı bu adlar verilmiştir. 

Salgıları parakrin etki oluşturmaktadır. GIS, bronkus gibi organlarda bulunmaktadırlar. Adrenal medulla 

hücreleri de aynı boyanma özelliğinden dolayı aynı adlarla anılırlar.  
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DESTEK DOKULAR 

Destek dokuları başlıca:  

1) Hücreler  

2) Hücreler arası madde ve  

3) Fibriller, olmak üzere üç bileşenden oluşurlar ve türlerine göre bu bileşenleri değişik oranda içerirler  

 

Destek dokusu türleri:  

a- Bağ dokusu (esas bağ dokusu)  

b- Kıkırdak dokusu  

c- Kemik dokusu ve  

d- Kan’dır.  

 

Bağ Dokusunun Temel işlevleri:  

Diğer dokuların arasını doldurarak vücudun yapısal ve işlevsel bütünlüğünü sağlamak.  

Yapısal destek sağlamak (kemik, kıkırdak, ligamentler, tendonlar, organların kapsülleri ya da 

stromaları vb)  

Madde alış verişi için ortam sağlamak (metabolik artıkların, besin maddelerinin ve oksijenin 

değişimi için)  

Yağ depolamak (yağ dokusu)  
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 Direnç ve savunmaya katkıda bulunmak (fagositoz, mikroorganizmaların invazyonuna ve 

yayılımına fiziksel engel oluşturmak, plazma hücreleri tarafından Ig salgılanması, enflamasyon kontrolü 

için sitokin salgılama)  

Embriyolojik kökeni:  

Baş boyun bölgesi hariç mezodermden farklanır. Mezenşimal hücreler gövde boyunca göç 

ederek bağ dokusunu ve hücrelerini oluşturur. Baş boyun bölgesinde ektoderm kökenli nöral krista 

hücreleri bağ dokusu yapısına katılır ve bu nedenle bu dokuya ektomezenşim ya da mezektoderm adı 

verilir.  

BAĞ DOKUSU (ESAS BAĞ DOKUSU) 
Gevşek (areoler) ve sıkı (fibröz) bağ dokusu olmak üzere başlıca iki türdür. Yağ hücrelerinin 

dokunun büyük çoğunluğunu oluş turduğu gevşek bağ dokusu türü, özel olarak yağ dokusu (adipöz doku) 

olarak adlandırılır. Bağ dokusu şekilsiz ara madde ve çeşitli fibrillerin oluşturduğu hücrelerarası matriksten 

zengindir. Hücreler bu aramadde içinde dağınık olarak bulunur.  

Bağ dokusu hücreleri:  

Fibroblastlar: Ara madde bileşenlerini sentezleyen ana bağ dokusu hücresidir. Aktif ve inaktif formları 

vardır. Yerel mezenşimden gelişirler.  

Makrofajlar (histiyositler): Fagositozdan sorumludurlar. Mononükleer fagositer sistem üyesidirler (kan 

monositlerinden gelişirler). Bu sistemin diğer üyelerine lenfoid sistemde değinilecektir. Yara iyileşmesi ve 

dokunun yeniden şekillenmesinde büyük öneme sahip, proteazlar ve büyüme faktörleri salgılalarlar.  

Kronik doku yeniden şekillenmesine; VEGF gibi anjiyogenik faktörler, PDGF gibi fibroblast proliferasyon 

faktörleri, TGFβ gibi ECM sentez düzenleyici faktörler ve yeni oluşan ECM’i şekillendirici matriks 

metalloproteinazlarını salgılayarak katkıda bulunurlar.  

Mast hücreleri: Allerjik reaksiyonlarda rol oynayan, metakromatik granülleri ile tanınan (heparinden, 

histamin, nötral proteaz, aril sulfataz, eozinofil kemotaktik faktör (ECF), nötrofil kemotaktik faktör, 

serotonin, lökotrienler, vb salgılarlar) hücrelerdir. Mast hücreleri ve bazofil granülositler; çoğu özellikleri 

paylaşırlar, ancak her iki hücre farklı kemik iliği kökenli öncül hücrelerden gelişirler (*Nisan-2000; Nisan-

2004).  

Plazma hücreleri: Aktive B lenfositlerden farklanırlar. İmmünoglobulin sentezleyip salgılarlar. Kemik 

iliğindeki öncüllerinden gelişir ve bağ dokularına yerleşirler. Eksantrik yerleşimli, atlı araba tekerleğini 

andıran kromatin dağılımı gösteren çekirdekleri ve GER’den zengin olmaları ile tanınırlar. 

Sitoplazmalarında immunoglobin artıklarından oluşmuş Russell cisimcikleri izlenebilir (*Eylül-1995).  

Miyofibroblastlar: Işık mikroskobunda fibroblastlardan kolayca ayırt edilemeyen fibroblast benzeri 

hücrelerdir. Hem fibroblast hem de düz kas hücresi özelliği gösterirler.  
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Perisitler: Kapiller ve postkapiller venül duvarında yerleşmiş, miyofibroblastlarla benzer özellikte, 

farklanmamış mezenşimal hücre özelliği de gösteren uzantılı hücrelerdir.  

Yağ hücreleri (adipositler): Trigliseridlerin sentezi ve depolanmasında rol oynarlar. İri, yuvarlak 

hücrelerdir. Yağ dokusu içinde kalabalıklaştıkça içleri dolup polihedral biçim alırlar. Rutin yöntemlerle 

hazırlanmış preparatlarda yağ hücrelerinin yağ damlacıkları eridiğinden, bal peteği görünümünde izlenirler 

(taşlı yüzük). Yağların korunduğu yöntemlerle (ozmiyumla fiksasyon, dondurma) ozmiyum, oil redO ya da 

Sudan boyaları ile boyanarak incelenebilirler.  

Geçici (hareketli- göç eden kan kökenli) bağ dokusu hücreleri:  

Eozinofil,  

Nötrofil granülositler  

Lenfositlerdir   

Melanositler de deriye göç ederken dermiste izlenebilirler. Göz gibi bazı organlarda melanin sentezleyen 

pigment hücreleri, iris, koroid ve retinada yerleşmiştir.  
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KIKIRDAK DOKUSU  

Kondroblastlardan oluşur. Damarsız bir dokudur. Difüzyon ile beslenir.  

Kıkırdak kan damarları içermez, ayrıca lenfatik damarları ve sinirleride yoktur.  

Kıkırdak damarsız bir yapı olduğundan düşük metabolik aktivite gösterir.  

Hiyalin kıkırdak:  

Hareketli eklemlerde, büyük solunum yollarında, Kosta uçlarında bulunur. En yaygın kıkırdak 

türüdür.  

Fibröz kıkırdak:  

Kollagen liflerinden çok zengindir. Diskus intervertebralislerde, meniskuslarda, tendonların 

yapışma yerinde  bulunur.  

 
Elastik kıkırdak:  

Kulak kepçesinde, epiglotta, Östaki borusu, aritenoid, kuneiform kıkırdakta bulunur.  

 

KEMİK DOKUSU 

Kemik hücreleri 

Osteoprogenitör hücreler rezerv hücrelerdir. Uygun bir stimulasyonla osteoblastlara 

dönüşebilirler. Osteoprogenitör hücreler periostun iç tabakasında bulunur. 

Osteoblastlar  

Osteoblastlar kemik yapımından sorumlu hücrelerdir.  

Osteoblastlar Tip I kollajen, proteoglikan ve glikoprotein (osteokalsin) yani osteoid 

yapımını sağlar. Osteoid kalsifiye olmamış kemiktir.  

Osteoblastlar, matriks kalsifikasyonu için gerekli alkalen fosfataz enzimini içerir. ALP kalsiyum 

ve fosfatın çökmesi için gerekli alkali ortamı sağlamaktadır. Alkalen fosfataz sadece kemik matriksi 

üretilirken salgılanır. Osteoblastlar üzerinde D vitamini, IGF-1, Parathormon reseptörü bulunur.  
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Osteositler  

Osteositler, osteoblastlardan farklılaşan olgun kemik hücreleridir.  

Osteoklastlar  

Kemik rezorbsiyonunda görev alan çok nükleuslu hücrelerdir.  

Kemik rezorpsiyonu olan bölgelerde enzimatik aktiviteile açılmış Hawship lakünası adı 

verilen çukurcuklarda bulunur.  

 
Osteoklastlar kemik rezorpsiyonunu sağlayan asit fosfataz, kollajenaz ve diğer proteolitik 

enzimleri salgılar. Osteoklastlar monositlerden gelişir.  

Tümör Nekrozis Faktör (TNF) ligand (bağlanma molekülü) ailesine ait bir membran molekülü 

olan nükleer kappa B (NFкB) reseptör aktivatörü ligandı (RANK-L-ostoklast reseptör aktivatör NF-

kB ligand) osteoklast yapımı için gerekli bir moleküldür.  
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Osteoblastlar yüzeylerinden RANK-L açığa çıkarırlar. RANK-L, osteoklast prekürsörlerinden 

açığa çıkarılan RANK ile etkileşerek osteoklast farklılaşmasını aktive eder. Olgun osteoklastlardaki 

RANK ile RANKL’ın etkileşmesi  osteoklastın aktivasyonuna ve sağ kalımının uzamasına neden olur.  

Osteoprotegerin, osteoblastlar ve stromal hücreler tarafından salınır ve görevi RANK ve 

RANKL etkileşimini bloke etmektir.  

NOT:  

Denosumab, RANK-L bloker etkisi ile osteoclast oluşumunu bloke eder. Osteoporoz 

tedavisinde (bifosfonat tolere edemeyen hastalarda) kullanılır. 
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İMMUN SİSTEM 

DALAK 

İntraperitoneal bir organdır. Dalak 3 kısmından oluşur. 

1. Beyaz pulpa 

2. Kırmızı pulpa 

3. Marjinal zon 

Dalak sıkı bağ dokusundan yapılı bir kapsülle sarılıdır. Kapsülden içeri geren bağ dokusu 

bölmelere trabekül (Billroth kordonları) denir. Bunlar dalak pulpasını tam olmayan bölmelere 

ayırırlar.  

Dalak kesit yüzeyinde beyaz noktalar şeklinde dağılmış bölgeler bulunmaktadır. (Beyaz 

pulpa) Bu nodullerin içinde bulunduğu parankimaya ise kırmızı pulpa adı verilir.  

Kırmızı pulpa dalak kordonları (Billroth kordonları) denilen uzun lenfoid doku 

bölgeleriyle bunların arasına yerleşmiş sinuzoidlerden oluşurlar. B lenfositlerinin oluşturduğu 

yapılara beyaz pulpa adı verilir.  

Beyaz pulpayı terkeden arteriollere a. penisillata adı verilir. Bunlar dalak sinuzoidlere kanı 

götüren kapiller yapılarla çevrilirler. Pulpada sinusler içinde dökülen kan daha sonra trabekuler venleri 

oluştururlar. Bunlar birleşip splenik veni oluştururlar. 

 

Splenik arter dallanarak trabeküler arteri oluşturur. Trabeküler arter bağ dokuya 

girdiğinde çevresinde lenfoid kılıf döşer. Buna PALS (Periarteril lenfatik kılıf) denir. PALS, 

T lenfositlerden zengindir. 

 

 Beyaz ve kırmızı pulpa arasında sinusların bol olduğu gevşek lenfoid doku bulunur. 

Buna marjinal zone adı verilir. Burada bol makrofaj bulunmaktadır. Dalakta aktif fagositozun 

olduğu yer marjinal sinus bölgesidir. Yaşlanmış eritrositler penisilat arterden marjinal sinuse geçmesi 

sırasında yıkılırlar. 
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TİMUS 

Lob ve lobuluslardan oluşur. 

Lobuluslar iki kısma ayrılır. 

1. Medulla (büyük lenfositler) 

2. Korteks (küçük lenfositler) 

Medullada Hassal cisimcikleri denen epitelyal kökenli yapılar bulunur. Timus korteksindekan 

damarları ile timik lenfositler arasında kan timus bariyeri denen bir bariyer oluşur. Kan timus bariyeri 

sayesinde antijen timus içine geçemez. 

Bu bariyeri oluşmasında en önemli yapı timus korteksindeki damarların endotelindeki sıkı 

bağlantılardır. (zonula okludens). Ayrıca vasküler yapıların çevresindeki perivaskuler retikuler 

hücreler bariyere katkıda bulunurlar. 

Medullada ise makromoleküllerin kanda timusa geçişini engelleyecek özel bir 

bariyer yoktur. 

 

LENFOİD FOLİKÜL 

Lenf nodları kortex ve medulla olmak üzere 2 kısımdan oluşmaktadır. 

Kapsül hemen altında subkapsuler sinus denilen yapı vardır. Afferent lenfatiklerle gelen lenf 

sıvısı öncelikle buraya uğrar. Buradan kortekse daha sonra medullaya geçer. Lenf sıvısı medulladan 

efferent lenfatik sisteme dökülür. Subkapsüler sinüste makrofaj, retiküler lifler bulunmaktadır. 

Kortex kısmında ayrıca lenfoid noduller yer almaktadır. Nodullerin ortasında germinal 

merkez bulunur. Lenfoid nodul yapısında B lenfositler bulunmaktadır. 

Kortex-Medulla bileşkesinde iç kortex (parakortikal saha bulunur) Burada bulunan 

hücre T lenfosit ve dentritik hücre içerir. 

Medulla, medullar kord ve bunların genişlemesiyle oluşan sinuslerden oluşmuştur. B hücresi, 

makrofaj ve plazma hücresi içerirler. 

Lenf bezinin venülleri klasik endotelin aksine yüksek boylu endotel ile döşelidir. Bu tip 

venüllere yüksek endotelli venül (YEV) denir. Bu tip venüller tonsil, payer plağı, 

dalaktada bulunur. 
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DERİ 

 

TABAKALARI  

1. Epidermis: Keratinize çok katlı yassı epitel  

2. Dermis: Düzensiz sıkı bağ dokusu, olmak üzere iki kattan oluşur.  
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DERİ EKLERİ   

  Kıllar  

  Tırnaklar  

  Bezler (Ekrin (merokrin) ter bezler, Apokrin ter bezleri, Yağ bezleri (sebase bezler))  

EPİDERMİS  

 Keratinize çok katlı yassı epitel katıdır.  

  Epidermis 5 hücre katından oluşur: 

Stratum basale 

 Hemidesmozomlarla altındaki basal laminaya (L.propria) ya tutunmuştur. Kübik-kolumnar 

hücrelerden oluşmaktadır. 

Stratum spinosum 

 Desmozomların yoğun olduğu tabakadır. Bütün mitozlar basale ve spinozumun birlikte 

oluşturduğu malpighi tabakasında olur. 

 

Stratum Granulosum 

 Poligonal hücrelerin oluşturduğu 3-5 tabakadan meydana gelmiştir. Sitoplazmalarında bol 

miktarda keratohyalin granüller denilen yoğun bazofilik granüller bulunmaktadır. Epidermisin 

granüler tabakasındaki hücrelerde stoplazmada lipid içerikli lameller granüller bulunur. Bu lipid 

şeritleri yabancı maddelerin penetrasyon için geçit tıkayıcı etki oluşturur.  

Stratum Lucidum 

 Elaidin maddesinden zengin olması nedeniyle şeffaf bir tabakadır.  Kalın deride daha 

belirgindir. 

Stratum Korneum 

 Stoplazmalarında keratin denilen ışığı 2 kez kıran filamentöz skleroprotein ile dolu, 

çekirdeksiz ve yassı keratinize hücrelerin oluşturduğu 15-20 tabakadan meydana gelmiştir. 

Langerhans Hücreleri 

 Yıldız şeklindeki bu hücreler esas olarak epidermisin stratum spinosum tabakasında bulunur 

ve epidermal hücrelerin % 2-8’ini oluşturur. Bunlar Kemik iliğinden türeyen makrofajlardır, 

antijenleri T lenfositlerine tanıtırlar. Derinin immünolojik reaksiyonlarında önemli bir role sahiptirler. 

İçlerinde Birbeck granulleri denilen raket biçiminde inklüzyon barındırırlar. 

Merkel Hücreleri 

 Merkel hücreleri, el ve ayak ayalarındaki kalın deride bulunan, epidermal epitelyal 

hücrelerdir, bunların sitoplazmalarında küçük yoğun granüller bulunur. Genişlemiş terminal bir 

plaktan oluşan serbest sinir sonlanmaları Merkel hücrelerinin tabanında bulunur. Duysal 

mekanoreseptör gibi çalışmalarının yanında nöroendokrin görevleri de vardır. 
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Melanositler 

 Krista nöralis’ten farklılanan bu hücreler göçederek epidermisin bazal katlarına ulaşırlar. 

Melanin pigmenti sentezleyip uzantıları aracılığıyla keratinositlere aktarırlar. Melanin pigmenti içeren 

zarla çevrili yapılar melanozom olarak adlandırılırlar. 

DERMİS 

 Dermiste birbirinden ayırt edilemeyen iki tabaka bulunur. Bunlar dış papillar tabaka ile derin 

retiküler tabakadır. Papiller tabaka gevşek bağ dokusundan oluşur, fibroblast ve diğer bağ dokusu 

hücrelerinden en fazla makrofaj ve mast hücresi bulunur. Damar dışı lökositler de görülür. 

 

 Retiküler tabaka daha kalındır, düzensiz yoğun bağ dokusundan (başlıca tip I kollajen) oluşur, 

papillar tabakaya göre daha bol lif ve az hücreye sahiptir. Papiller tabaka dermisteki 

glikozaminoglikan kapsamı değişik bölgelerde farklılık gösterir. Deride esas glikozaminoglikan 

dermatan sülfattır. 

 Dermiste kıl follikülü, ter ve yağ bezi gibi epidermal yapıların kökleri bulunur. Dermis 

sinir bakımından zengindir ve derinin effektör sinirleri paravertebral zincirin sempatik ganglionlarının 

post ganglionik lifleridir.  

 Parasempatik innervasyon yoktur. Dermiste duyu cisimleri bulunmaktadır. Pacioni cismi 

kasta, saçlı ve saçsız deride bulunur. En hızlı adapte olan mekano reseptördür. Vibrasyonu algılar.  

 Meissner cismi saçsız deride bulunur. Özellikle parmak ucunda fazladır. Dokunma duyusu 

algılar, iki nokta ayırımında önemlidir.   

Ruffini cismi deride ve eklem kapsülünde bulunur. Derideki gerilmeyi ve eklem rotasyonunu 

algılar. Ayrıca deride termoreseptörler (Krause) ve ağrıyı alan nosiseptörler (A-delta ve C lifleri) 

bulunur.   
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HÜCRE FİZYOLOJİSİ 

MEMBRANDA TRANSPORT 

BASİT DİFÜZYON 

Diffüzyon moleküllerin membran lipidleri arasında geçmesidir. Proteinden ve enerjiden 

bağımsızdır. Sadece gradiente bağlı olarak geçiş olmaktadır. Difüzyon hızı aşağıdaki formülle ifade 

edilebilir:  

 

C= Membranın iki tarafı arasındaki konsatrasyon farkı. Konsantrasyon ne kadar büyükse hız o kadar 

artar.  

A= Membranın yüzey alanı. Membran alanı büyüdükçe hız artar. (Örneğin; egzersiz pulmoner kapilleri 

açmakta, bu nedenle difüzyon sahası artmaktadır.  

SOL= Molekülün membranda çözünürlüğü. Çözünürlüğü yüksek moleküller daha hızlı difüzyona uğrar. 

Örneğin; Karbondioksit, oksijenden daha hızlı difuze olur. Lipofilik (hidrofobik) maddeler membranda 

daha kolay çözüldükleri için daha hızlı geçiş gösterirler. Gliserol, üre, yağ asitleri, NO, CO, CO2, 

O2 gibi küçük ve lipofilik maddeler membranları difüzyonla geçer. 

T= Membranın kalınlığı. Membran ne kadar kalınsa difüzyon o kadar yavaştır. (Örnek; Akciğer fibrozis)  

MA= Molekül ağırlığı. 

 

NOT  

Membran geçiş hızı gaz> Su> Üre 

 

 



DERS NOTLARI 

 

O.E                                         42 

 

KOLAYLAŞTIRILMIŞ TRANSPORT  

Burada da elektrokimyasal gradient sözkonudur. Ancak transport proteinler iş yapar. Bu 

nedenle doyma kinetiğine sahiptir. Enerjiye ihtiyaç duymaz. Glukozun hücre membranından 

geçişi kolaylaştırılmış transport ile olmaktadır.  
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PRİMER AKTİF TRANSPORT  

Elektrokimyasal gradiente karşı meydana gelir. ATP bağımlıdır. En iyi örneği Na+-K+ 

ATPaz pompasıdır.  

Aktif transportun diğer örnekleri endoplazmik retikulum ve plazma membranında bulunan 

Ca+2 – ATPaz,  mide bezlerindeki H+- K+ ATPaz dır.  

 

SEKONDER AKTİF TRANSPORT  

İki yada daha fazla molekülün birbirine bağımlı transportudur. Eğer taşınım aynı yönde ise 

simport, farklı yönlerde ise antiport (counter transport) adını alır.  

Sekonder aktif tranportun organizmada en iyi örneği ince barsak ve böbrek tubulüslarında 

glukoz ve aminoasitlerin sodyumla beraber (simport) intraselüler ortama alınmasıdır.  

Burada sodyum; glukoz ve aa’lerin intraselüler ortama girmesi için motor gücü 

oluşturmaktadır. SGLT denen transport proteinleri bu taşımada görev alır. İntraselüler ortama giren 

sodyum daha sonra Na+K+ ATPaz pompası ile hücre dışına atılmaktadır.  

Bu nedenle oral rehidratasyon sıvılarında sodyum ve glukoz beraber verilmektedir. 

Çünkü sodyum ve glukoz birbirlerinin emilimini incebarsak düzeyinde kolaylaştırırlar.  

Düz kas ve myokard hücresinde bulunan pompa Na+’yı hücre dışına atarken, Ca+2 içeri 

almaktadır. (Antiport)  
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VÜCUT SIVILARI 

İnsan vücudunun % 60 ı sudan oluşmaktadır.  

Bunun %40’ı intraselüler, %20 ekstraselüler sıvıdır. Ekstraselüler sıvının %5’i plazma, %15’i ise 

interstisyel (hücreler arası) sıvıdan oluşmaktadır.  

 

İntraselüler sıvı (%40) 

En çok bulunan iyonlar:  

Potasyum [En fazla bulunan iyon (katyon)]  

Magnezyum (En fazla bulunan ikinci katyon)  

Protein (En fazla bulunan negatif yüklü organik madde)  

Organik fosfor (En fazla bulunan anyon)  

Kalsiyum (En az bulunan iyon)  

 

Ekstraselüler sıvı (%20):  

Sodyum (en fazla bulunan katyon)  

Bikarbonat  

Klor (en fazla bulunan anyon)  
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MOL – OSMOL – OSMOLARİTE – EQUİVALAN KAVRAMLARI 

MOL:  

Avagadro sayısı kadar atoma 1 mol denmektedir.  

1 mol H = 1 gram H 

1 mol C = 12 gram C 

1 mol NaCl = 58 gram NaCl 

1 mol glukoz (C6H12O6)= 180 gram  

 

MOLAR:  

1 mol atomun, 1 llitre sudaki çözeltisi ne ise 1 molar (mol / litre) denir. 58 gram NaCl ün bir 

litredeki çözeltisi 1 molardır. (1 M NaCl)  

 

OSMOLARİTE: ( Su tutma Gücü ) 

1 litre solusyondaki çözünmüş partiküllerin miktarıdır (osmol / Lt) (mOsmol = 1 / 1000 osmol) 

1 molar Glukoz = 1 osmol Glukoz 

1 molar NaCl = 2 osmol NaCl  

Plazma osmolaritesi hesaplanırken plazmadaki tüm partiküller hesaplanır.  

Plazma osmolaritesi (mOsmol / Lt ) = 2* Na+ Glc / 18 + BUN / 2.8 ( Formülde sodyumun 2 

ile çarpılma  sebebi plazmadaki anyonları da formüle dahil etmektir.) Plazma osmolaritesi 280 

mosmol/Lt dir. 

 

NOT: Organizmada bulunan tüm sıvıların ozmolaritesi eşit yani izoozmotiktir. %0.9 NaCl 

izotonik çözeltidir. Yani 280 mosmol/Lt dir. 

OSMOLALİTE:  

1 kilogram solusyondaki çözünmüş partiküllerin miktarıdır. (osmol / kg)  

 

EQUİVALENT:  

1 lt solusyondaki iyonize olan moleküllerin toplam yük (şarj) sayısıdır . (Eq / Lt)  
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HÜCRE HASARI VE ADAPTASYONU 

 Hücre ölümünün insanda iki farklı tipi vardır: nekroz ve apopitoz. Nekroz daima patolojiktir, 

apopitoz ise fizyolojik ya da patolojik olabilir.  

 Hücre hasarı değişik mekanizmalarla olabilir. Hücre hasarı geri dönüşlü veya irrevesibl 

(nekroz)dir. Nekrozu her zaman inflamasyon takip eder. Nekroz rejenerasyon veya organizasyon 

(fibrosizs) ile iyleşir. 

 

Hücre zararının mekanizmaları  

– Hipoksi (nekrozun insanda en sık nedeni)  

– Fiziksel ajanlar (barotravma, yanık, radyasyon)  

– Kimyasal maddeler ve ilaçlar  

– Mikrobiyolojik ajanlar 

– Glutamat eksitotokistesi (NMDA)  

– İmmünolojik reaksiyonlar  

– Genetik bozukluklar 

– Beslenme bozuklukları 

1-HİPOKSİ 

Hipoksi, hücre hasarının en sık nedenidir.  

Hipoksi Tipleri: 

İskemik hipoksi: 

Lokal Sebepler:  

  Arter oklüzyonu 

  Ven okllüzyonu 

  Shunt etkisi (Steal sendromu, Robin-Hood Sebdromu) 

Sistemik Sebepler: 

Kalp yetmezliği 

Hipoksik Hipoksi 

Ventilasyonda bozulma 

Akciğer vaskülarizasyonunda bozukluk (pulmoner emboli) 

Anemik Hipoksi 

Anemi 

MetHb, Karboksi Hb gibi oksijen taşınma ve bırakılma defektleri 
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Histotoksik Hipoksi 

Siyanür ve CO zehirlenmesi (ETS inhibisyonu) 

2-4 DNF zehirlenmesi 

Hipoksik hücre hasarı özellikleri: 

Hücrenin hasara verdiği cevap, hasarın şekline, süresine ve şiddetine göre değişir. Çizgili kas 

iskemiyi 2-3 saat, kalp kası 20-30 dakika tolere edebilir.  

Nöronlar için ise bu süre 3-5 dakikaya kadar düşebilir. insan vücudunda hipoksiye en duyarlı 

hücreler nöronlardır.  

Hipoksik hasar biokimyasal mekanizmaları: 

ATP azalması veya yokluğu   

Oksijen ve oksijen kaynaklı serbest radikallerin oluşumu.  

Hücre içi kalsiyum hemostazının bozukluğu: Pek çok hücre zararında ön planda önemlidir. 

Sitozolik serbest kalsiyum artışı fosfolipazları (membran zararı), proteazları–calpain, ATPaz'ı ve 

endonükleazları aktive eder.  

Membran permeabilitesinde defekt: ATP sentezinde azalma ve Ca++ nedenli fosfolipaz 

aktivasyonu sonucu oluşur.  

 

REVERSİBL HASAR: 

1-Na-K pompasında bozulma 

Na-K pompasının çalışmaması, Na un hücre içinde birikmesine (şişme) ve membran 

potansiyelinin azalmasına neden olur. 

Sonuçta ilk izlenen morfolojik bulgu hücrenin şişmesi (hidropik dejenerasyon, bulanık 

şişme), ardından mikrovillilerde kayıp, sitoplazmada kabarcıkların oluşumu (blebler), endoplazmik 

retikulumda şişme ve miyelin figürlerin oluşumu izlenir.  
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Miyelin figürler, sitoplazmik organellerin membranlarından kaynaklanırsa intraselüler 

olarak izlenir reversibi hasarın bir bulgusudur. Hücrenin sitoplazmik membranından oluşursa 

ekstraselüler olarak izlenir; irreversibl hasarın bulgusudur ve interstisyumda fibriler eozinofilik biri-

kimler olarak izlenirler.  

İskemik bir hücrede elektron mikroskopisinde saptanabilen ilk bulgu endoplazmik 

retikulumda şişmedir. Bunu mitokondrinin şişmesi izler. Ribozomlar GER den ayrılırlar.  

 

2-pH düşmesi (asidoz)  

Oksijen yokluğunda hücre enerji gereksinimini karşılamak için glikozen depolarını yıkmaya 

başlar.  

Bunun sonucunda hücre içi pH düşer ve glikojen azalır; özellikle pH düşüşü nükleer 

kromatinin kümeleşmesine neden olur.  

3-Protein sentezinde azalma 

ATP'deki azalma ribozamları etkiler ve ribozamlar endoplazmik retikulumdan ayrılır, protein 

sentezi durur, bu hücre içi lipid birikimini artırır.  

Yağlanma kalpte kaplan ya da diffüz tipte yağlanma tablosunda olduğu gibi özellikle kronik 

hipoksinin bir sonucudur. Özellikle karaciğer hücrelerinde sindirim sisteminden gelen yağı 

lipoproteinlere ekleyerek dolaşıma aktarmakla görevli oldukları için hipokside protein sentezi durur ve 

hepatositler hızla yağlanır. Hipokside en hızla yağlanan organ karaciğerdir 
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İRREVERSİBL HASAR (NEKROZ) 

Mitokondrilerdeki fonksiyon bozulmasını takiben, ATP üretiminde düşme ve hücre içi 

kalsiyumun aşırı artışı (ATP azalması sonucu) sonucu iki hücresel komponentteki hasar irreversibl 

tabloyu oluştururlar.Kalsiyum artışı endonukleaz, proteaz, fosfolipaz gibi enzimlerde aktivasyon 

oluşturur. 

Membran hasarı:  

Hücre membranındaki fosfolipitlerde kayıp, hücre iskeletinde değişim ve yıkım, serbest 

radikallerin oluşumu, hücre lipidlerinin yıkılması. 

 

Lizozomal enzimlerin intraselüler serbestleşmesi ve aktivasyonu:  

Ribonükleoproteinlerin azalması sonucu bazofilide azalma, nükleer değişiklikler, proteinlerin 

sindirilmesi izlenir.  

Hücre ölümünü izleyerek hücre komponentleri parçaIanır, enzimler hücre dışına çıkar, 

ekstraselüler makromoleküller hücre içine girer.  

 

NOT: 

Geri Dönüşümlü Zedelenme Bulguları 

Hücre şişmesi 

ER şişmesi 

Nükleer kromatinin kümelenmesi 

Ribozomların ER'den ayrışması 

Membranda köpük oluşumu ve partiküller 

Mikrovillus kaybı 

Otofaji 

Mitokondride hafif şişme ve küçük partiküller 

Geri Dönüşümsüz Zedelenme Bulguları 

Membran hasarı ve miyelin figürler 

Lizozomal enzimlerin salınımı ve otoliz 

ER erimesi 

Mitokondride belirgin şişme ve büyük dansiteler (kalsiyum çöküntüleri)  

Nüvede piknoz, karyoliz, karyoreksis 
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2-İSKEMİ-REPERFÜZYON HASARI 

Reversibi iskemik hasarın, kan akımının tekrar düzelmesi sonucu gelişen süreci tanımlar.  

Kan akımının tekrar sağlanması yüksek konsantrasyonda kalsiyumun olay yerine gelişine 

neden olur. Bu durum, zaten bozuk olan hücre permeabilitesi nedeni ile hasarlı hücre 

sitoplazmasında Ca++ artışına yol açar..  

Kan akımının tekrar sağlanması sonucu kan dolaşımı ile gelen enflamatuvar hücreler (özellikle 

polimorflar) hasarlı bölgede serbest oksijen radikalleri üretip, var olan hasarı artırırlar.  

Enflamatuvar hücreler tarafından oluşturulan serbest oksijen radikalleri membran hasarına, 

özellikle de mitokondri membran hasarına yol açarak sitokrom C üzerinden apopitozu uyarırlar.  

Hücre içi amino asit kaybı reperfüzyon esnasında saptanabilen bir patoloji olup, özellikle 

alanin ve glisin'deki kayıplar önemlidir. Çünkü bu iki amino asit membran zedelenmesini engellerler.  
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3-SERBEST OKSİJEN RADİKALLERİ İLE OLUŞAN HÜCRE HASARI 

 

Başlıca serbest radikaller 

Hidroksil iyonu (OH–)  

Superoksid (02

–
),  

Hidrojen peroksid (H2O2)  

NO ve Hidrojen (H)  

Serbest oksijen radikalleri dengesiz moleküllerdir ve inorganik/organik kimyasallar ile hızla 

reaksiyona girerler.  

Bu fazla miktarda ve dengesiz oksijen molekülleri en yakınlarında bulunan H molekülleri ile 

birleşerek, suya (H2O) dönüşme eğilimindedirler.  

Bu esnada çevrelerindeki moleküllerden çaldıkları H molekülleri sonucunda hücrede hasarlar 

oluştururlar. Çalınan H sonucu proteinler denatüre olur; membranlar bozulur ve DNA hasarı gelişir.  

 

Serbest oksijen radikalleri sonucu gelişen hücre hasarı üç yol üzerinden gerçekleşir:  

Proteinlerde iki ve üç boyutlu yapıları oluşturan hidrojen bağlarının kopması sonucunda 

proteinlerde denatürasyon 

Hücre membranlarında gliserol omurgaya tutunan fosfolipidlerin (gliserol ile fosfolipidler arası 

hidrojen bağlarının kopması) ayrılması ile membran hasarı 

DNA'da G-S ve T-A arasındaki hidrojen bağlarının kopması sonucu DNA hasarı izlenir.  
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Serbest oksijen radikalleri ile hücre hasarı gelişimine yol açan etkenler: 

Radyan enerji absorbsiyonu (UV, X ışını).  

Hücrenin normal metabolik prosesleri süresince gerçekleşen redüksiyon oksidasyon 

reaksiyonları (solunum, Fenton reaksiyonu gibi) esnasında oluşur.  

 

 

Dış kaynaklı kimyasalların ve ilaçların enzimatik metabolizasyonu: Örneğin CCl4'ün CCl- 

3'e dönüştürülmesi gibi.  

 

 

Nitrik oksit (NO), önemli bir kimyasal mediyatördür (endotel, makrofaj ve nöronlarda) ve 

serbest oksijen radikallerine dönüşebilir.  

İskemik hasarlı bölgenin reperfüzyonu ve oksijen tedavisi  

İnflamasyonda nötrofil ve makrofajlar yolu ile oluşur.  
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NOT: 

Hücre içi Antioksidan Moleküller 

Serbest radikal oluşumunu baskılayan, oluşan serbest radikalleri inaktive ve hücresel 

hasarlarını nötralize eden moleküllerdir.  

Vitaminler (E, A ve C vitamini)  

Sitoplazmadaki sistein ve glutatyon 

Eser element olarak selenyum 

Demir ve bakır gibi metallerin katabolizması esnasında oluşan reaktif oksidatif hasarı etkisiz 

hale getirenler: Transferrin, ferritin, laktoferrin ve serüloplazmin gibi enzimler antioksidan 

etkilidir.  

Hücre içi Antioksidan Enzimler  

a. Superoksid dismutaz(SOD)  

  Superoksid radikalini dismutasyona uğratarak detoksifiye eder. Organizma substrat olarak 

serbest radikal kullanan tek enzim SOD’dir .  

SOD’un Cu-Zn ve Mn kapsayan iki ayrı izoenzimi bulunmaktadır. Cu ve Zn içeren tipi 

sitozolde, Mn içeren tipi ise mitokondride yerleşim gösterir  
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b. Katalaz  

Yüksek konsantrasyonda oluşan  hidrojen peroksidin detoksifikasyonunu sağlar.  

c. Glutatyon peroksidaz 

Düşük konsantrasyonda oluşan hidrojen peroksidin detoksifikasyonunu sağlar.  

 

d. Glutatyon  

 Hücre içinin en önemli antioksidan moleküdür. Tri peptid yapılıdır. Sülfidril grupları 

açısından oldukça zengindir  

 Glutatyon, glutatyon peroksidazin fonksiyonu için gereklidir. Glutatyon peroksidaz hidrojen 

peroksidin detoksifikasyonu sırasında redükte GSH’ın tüketimine yol açar.  

Detoksifikasyonun devamı için meydana gelen okside glutatyon redükte formuna dönüştürülmesi 

gerekir. Glutatyon redüktaz, NADPH bağımlı bir enzim olup okside glutatyonun redüksiyonunu 

sağlar.  

 Glutatyon peroksidaz, aktif bölgesinde 4 tane selenyum içerir. Hücre zarı lipidlerini ve 

hemoglobini lipid peroksidasyonun zararlı etkilerinden korur.  
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Serbest oksijen radikal hasarına klinik yaklaşım 

Retrolental fibroplazi:  

Respiratuvar distres sendromu (hyalen membran hastalığı) bulunan yeni doğanlarda yüksek 

basınçlı; % 100 O2 uygulamasını takiben gelişen serbest radikal hasarı nedenli körlüğü tanımlar.  

 

Hemakromatozis  

Hemakromatozis hastalığında dokularda aşırı biriken demirin neden olduğu serbest radikal 

hasarı Fenton reaksiyonu olarak birikir. 60 yaş üstü erkekte bronz diyabet ve mikronodüler sirozla 

karakterizedir (İto hücresi-Disse aralığı). Ayrıca eklem kıkırdağında demir birikir.  

Hemakromatoziste en sık ölüm nedeni rekstriktif kardiyomiyopatidir. Bu etkilerin tamamı 

demirin direkt fibroblastları uyararak kollajen sentezine neden olmasının bir sonucudur.  

Hemakromatoziste demirin en fazla biriktiği organ olan karaciğerde; hepatositlerde aşırı 

miktarda oluşan serbest oksijen radikallerin hepatositler üzerindeki tipik etkisi ağır DNA hasarı ve 

hepatosellüler karsinom gelişimine yol açmasıdır.  

NOT: 

HCC çıkma riski en fazla sirozlar (% 40) Hemakromatozis ve tirozinemi I.  

Parasetamol 

Asetaminofen (Parasetamol) hepatotoksisitesi temelde parasetamol nedenli oluşan serbest 

radikallerin (N-acetyl-p-benzoquinone imine) sitokrom P450 sistemini etkilemeleri ve karaciğerde 

yağlanma nekroz (Zon 3) ve yetersizliğe neden olmasıdır.   
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CCI4 

CCI4 karaciğerde CCI3' e dönüşür; bu yüksek oranda toksik bir serbest radikaldir. Sonuçta 

otokatalitik membran fosfolipit peroksidasyonuna yol açar.  
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NEKROZ 

İnsan hücreleri irreversibl hasara girdiklerinde izlenen HE boyası ile ışık mikroskobik morfolojik 

değişim: Hücre nükleusunda büzüşme (piknozis), kromatininde dağılma (karyoreksis) ve erime 

(karyolizis), sitoplazmada hipereozinofilik, vaküoler görünüm ve sitoplazmik kalsiyum birikiminde 

artış saptanır.  

 

 

Nekrozun en sık nedeni hipoksi; hipoksi nedenli nekrozunda beyin dışında izlenen formu 

koagülasyon nekrozudur.  

Koagülasyon nekrozu sürecinde hücrelerde elektron mikroskobunda değişim 20-40 dakikada, 

ışık mikroskobunda 4-12 saatte başlar. 1-2 gün içinde ise hücre çekirdeği tamamen kaybolur.  

Ölen hücre grupları nekrotik dokuyu oluşturur ve dokularda izlenen nekroz enzimatik yıkım 

veya protein denatürasyonu üzerinden özel morfolojik görünümler kazanır.  

Nekroz protein denatürasyonu ile karakterize ise koagülasyon nekrozu, enzimatik sindirim ile 

karakterize ise likefaksiyon nekrozu olarak adlandırılır. Nekroz daima inflamasyon ile bir aradadır.  

NEKROZ TİPLERİ 

Koagülasyon nekrozu (en sık izlenen nekroz): Doku çatısının sağlam kaldığı, proteinlerin 

denatüre olduğu nekroz tipidir.  

Kazeöz nekroz: Tüberkülozda izlenen çatının yıkılması ile karakterize bir koagülasyon 

nekrozudur.  

Likefaksiyon nekrozu: Çatının eridiği, kistik boşluk gelişen nekrozdur  

Gangrenöz nekroz: Koagülasyon nekrozu üzerine gelişen likefaksiyon nekrozudur.  

Enzimatik yağ nekrozu (akut pankreatit)  

Travmatik yağ nekrozu (meme dokusunda travma sonucu gelişen nekros)  

Fibrinoid nekroz: Vaskülitlerde damar duvarında fibrinoid madde birikimi ile karakterize 

nekroz.  

Gummatöz nekroz (sifilis)  

Postmortem nekroz (otoliz)  
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1.  Koagülasyon nekrozu 

Nekroz, yaşayan dokudaki hücrelerin, ölümlerinden sonra izlenen morfolojik değişikliklerini 

tanımlar. İrreversibl hasarı tanımlar.  

En sık görülen nekroz formu koagulasyon nekrozudur.  

Beyin hariç tüm vücutta damar tıkanması sonrası (ateroskleroz gibi nedenlerle) ya da 

kanlanmanın bozulmasını takiben gelişen nekroz koagülasyon nekrozudur.  

Kurşun başta olmak üzere ağır metal zehirlenmeleri ve radyasyon sonrasında da hücre ölümü 

koagülasyon nekrozu formundadır.  

Hücre şişmesi, sitoplazmik proteinlerin denatürasyonu ve hücre organellerinin yıkımı ile 

karakterizedir.  

Hücrenin lizozomal enzimleri de denatüre olduğundan etkilenen dokuda erime izlenmez. 

Dokunun çatısı korunur, hücre hayalleri seçilebilir ama ayrıntıları gözlenemez.  

Apopitozda tek hücre ölümü izlenirken koagülasyon nekrozu bir damar trasesindeki bir gurup 

hücrenin beraberce ölmesini tanımlar.  

Apopitozun aksine koagülasyon nekrozunda yaygın doku yıkımı geliştiğinde "infarkt" olarak 

adlandırılır.  

 

İki Tip İnfarkt vardır 

 

Soluk infarkt:  

 Solid organlarda ve tek damar üzerinden beslenen dokularda izlenir.  

Zaman geçtikçe lezyon sınırlan belirginleşir ve granülasyon dokusu oluştuğunda sınırlar 

hiperemik görünümde izlenir, Bu yapı" demarkasyon hattı" olarak bilinir, enfarktı takiben 1-3 günde 

gelişir.  

Böbrek, dalak ve kalp soluk enfarkt için en iyi örneklerdir, Retina ve safra kesesi enfarktlan da 

soluk enfarkt yapısındadır,  
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Hemorajik infarkt:  

Gevşek ve birden fazla damarla beslenen dokularda izlenir. Akciğer, barsak, overler, testis en 

iyi örneklerdir.  Venöz oklüzyon sonucu daima hemorajik infarkt gelişir. Splenik ven trombüsü en iyi 

örnektir.  

 

 

2.  Kazeöz nekroz 

Temelde bir koagülasyon nekrozu olup en çok tüberkülozda görülen, peynir kıvamındaki 

nekrozu tanımlar. Bu birikimi oluşturan mikobakterilerin hücre duvarında bulunan mikolik asid gibi 

kompleks uzun zincirli yağ asitleridir.  
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Bir granülomatöz odağın ortasında şekilsiz, granüler, eozinofilik madde olarak görülür. 

Koagülasyon nekrozunun aksine etkilenen dokuya ait çatı yıkılmıştır, nekrotik doku içinde hücre 

hayalleri seçilemez.  

Çatının yıkılma nedeni, nekrozun granülomu oluşturan epiteloid makrofajlardan salınan 

enzimler tarafından gelişmesidir; diğer yandanda granülomların kan damarı içermemeleri nedeni ile 

büyüdüklerinde ortaları iskemiye maruz kalır ve nekroza neden olur.  

3.  Likefaksiyon nekrozu 

Enzimatik sindirimin (erime) daha ön planda olduğu nekrozu tanımlar.  

Beyin kanlanma bozukluğu ve dokularda bakteriyel ve fungal organizmaların etkisi ile (bu 

organizmalarca üretilen enzimlerin dokuyu eritmesi) gelişen erime likefaksiyon nekrozuna yol açar.  

Lokositler salgıladıkları hidrolitik enzimlerle nekrotik hücrelerin sindirilmesini sağlarlar. İrin ve 

abse gelişimi bu tip nekrozun tipik bir sonucudur.  
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Etkilenen dokuya ait hücreler tamamen eridiği için çatı yıkılmıştır, doku eriyerek yerinde kistik 

bir boşluk bırakır. Likefaksiyon nekrozu da bütün nekrozlar gibi daima inflamasyon ile takip edilir.  

Koagülasyon nekrozu yaşanan bölgede bir süre sonra iltihap ve takiben onarım dokusu 

gelişirken; likefaksiyon nekrozu alanında iltihap ve takiben onarım dokusu gelişsede erime alanında 

boşluk genede izlenir.  

4.  Gangrenöz nekroz 

Ayrı bir nekroz tipi olmayıp, iskemik koagülasyon nekrozu ve buna eklenen enfeksiyöz nedenli 

likefaksiyon nekrozunu tanımlar (gangren).  

Gangrenöz nekrozun iki tipi vardır; 

Kuru gangren (koagülasyon nekrozu aşamasını tanımlar)  

 

Islak gangren (Iikefaksiyon nekrozu ve püy gelişimi aşamasını tanımlar)  

5.  Enzimatik yağ nekrozu 

Akut pankreatit tablolarında batın içinde serbestleşen lipazların batındaki yağ dokusu eritmesi 

sonucunda gelişir.  

Lipolizin sonucu yağ asitleri serbestleşir, kan kalsiyumunun bu zemine çökmesi ile beyaz 

kireçleşmeler oluşur (saponification-sabunlaşma). Bu kalsifikasyonlar radyolojik olarak kolayca 

görülebilirler.  
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Batında izlenen nekrozun boyutu ile orantılı olarak, çöken kalsiyum miktarı artar ve hastada 

hipokalsemi gelişebilir. Hipokalsemi gelişmesi nekrozun büyük olduğunu gösterdiğinden, kötü 

prognoz bulgusudur.  

6.  Travmatik yağ nekrozu 

Enzimatik yağ nekrozunun aksine enzim serbestleşmesi ile değil, yağ doku da travmanın 

sonucu gelişir (meme ve cerrahi uygulanan alanlarda sık izlenir).  

Fokal alanlarda yağ hücrelerinin yıkılıp yerlerinde boşluklar bırakması ve uzun dönemde 

kalsifikasyon ile karakterizedir.  

 

7.  Fibrinoid nekroz 

Sıklıkla damar duvarında görülen, immünolojik bir hasar sonucu oluşan, fibrinden zengin 

plazma proteinlerinin insüdasyon ve akümülasyonu ile (damar dışına çıkışı ve birikimi ile) karakterize 

bir nekrozdur.  

 

Özellikle immün kompleks vaskülitlerinde (Henoch-Schönlein purpurası) ve romatizmal ateşte 

kalpteki vejetasyonlarda, sinoviyada ve damar duvarlarında izlenir.  

8.  Gommatöz nekroz 

Tersiyer sifilizde saptanan gomlarda (bunlar granülom yapısındadır) izlenen nekrozu tanımlar.  

 

9.  Postmortem nekroz (otoliz)  

Dokunun kendi kendini yıkmasıdır. Ölümden sonra hücrelerden serbestleşen intrasellüler 

enzimlerin sonucunda dokunun eritilmesidir.  
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APOPİTOZ 

Hücre ölümünün nekroz dışındaki nedenidir. Fizyolojik ve patolojik süreçlerde oluşabilir.  

Apopitozda üç ayrı mekanizma işlemektedir. Bir yandan endonükleazlar ile kromatin 

parçalanırken diğer yandan sitozolik proteazlar sitoplazmayı bozmakta ve aynı zamanda hücre 

iskeleti yıkılmaktadır.  

 

Apopitoza giden hücrede komponentlerin yıkımı  

1-Hücrenin proteinlerinin yıkımı  

CASPASE (C-Cystein, ASP-ASPartat-ASE) enzimi, proteinleri sistein ve aspartat 

rezidülerinden parçalar. Normal hücrede caspaslar, inaktif pro-enzimler olarak bulunurlar.  

 

2-Hücrenin DNA'sının yıkımı:  

Endonükleazlarca(CASPASE) çift iplikli DNA 180-200 bazlık parçalara ayrılır. Bu eşit 

uzunluktaki DNA segmentleri jel elektroforezindeki klasik merdiven oluşumunu sağlar; Koagülasyon 

nekrozunda ise DNA rasgele boyutlarda parçalanır; merdiven patterni oluşturmaz.  

 

3-Fagositik reaksiyon:  

Apopitotik hücreler plazma membranlarının dış kısmında fosfatidil serin eksprese ederler. Bu 

fosfolipid apopitoz sürecinde sitoplazma membranın iç tabakasından dış tabakasına yer değiştirir.  

Bazı apopitozlarda hücre yüzeyinde trombospondin eksprese edilir ki bu adezyon 

glikoproteini fagositik hücreler için opsonin olarak çalışır.  

 

Apopitotik hücrede izlenen morfolojik değişiklikler 

Hücre apopitozun başlangıcında büzüşür 

Çekirdek kromatini koyulaşır, kondanse olur. (Apopitozun karakteristik morfolojik 

bulgusudur) Takiben nükleus fragmanlara ayrılır.  

Sitoplazrnik tanecikler ve apopitotik cisimler (küçük, bazıları çekirdek parçaları içeren bazıları 

içermeyen sitoplazmik parçacıklar) oluşur.  

Oluşan apopitotfk cisimcikler inflamasyon oluşturmadan makrofajlar tarafından fagositoz ile te-

mizlenirler. Apopitozu takiben iltihap gelişmez.  
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Apoptozis ve Nekroz Karşılaştırılması 

Özellik Nekroz Apoptozis 
Etkilenen hücre sayısı Çok sayıda hücrede oluşur Bir veya birkaç hücrede oluşur 
Hücrenin boyutu Büyür (şişer)  Küçülür (büzülür)  

Çekirdek 
Piknozis � Karyoreksis � 

Karyolizis 

Kromatin kondansasyonu ve 

fragmantasyonu 

Plazma memrabranı Hasarlı Intakt, sitoplazmik blepler ve 

apoptotik cisimler oluşur 

Hücresel içerik 
Enzimatik sindirim, hücre dışına 

yayılır 

İntakt (apoptotik cisimler içerisinde 

bulunabilir).  

Infiamatuar reaksiyon Sıklıkla var Yok (nötrofil kemotaksisi olmaz)  

Fizyolojik/ patolojik rol Her zaman patolojik 

Sıklıkla fizyolojik (istenmeyen 

hücrelerin eliminasyonu)  

Patolojik: DNA hasarından sonra 

hasarlı hücrede 

 

   

 

APOPİTOZ MEKANİZMALARI 

İntrinsik (mitokondriyal) yol: 

Tamir edilemeyen DNA hasarı, büyüme faktörlerinin azalması ile p53 geni tarafından 

induklenir. P53 induklenmesi mitokondri membran permeabilitesinde artma (bax-bad) ve 

mitokondriden proapopitotik moleküllerin sitoplazmaya geçişi (sitokrom c ve AIF) ile sonuçlanır. Stc-

c, stoplazmaya çıkınca CASPASE 9 aktivasyonu oluşturur. 

Bcl-2 ve Bcl-XL proapopitotik maddelerin mitokondri dışına çıkışına engel olur. Bu sistemde 

ölüm caspas 9 üzerinden gerçekleşir.  
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NOT:  

Translokasyon (14-18) durumunda 18. kromozomda bulanan bcl geni koparak,14. 

kromozomdaki antikor geninin yanına gelir. Bu nedenle bcl aşırı miktarda exprese olur. Apopitozis 

durur. Foliküler lenfoma oluşur. 

Ekstrinsik (sitoplazma membranındaki ölüm reseptörleri üzerinden) yol 

Hücre membranında apopitotik sinyali başlatarak hücreyi ölüme sürükleyen iki reseptör; Tip 1 

TNF reseptörü (TNFR1) ve Fas (CD95) reseptörüdür.  

 

Apopitozun bu yolunu inhibe eden FLlP adlı proteinlerdir ve pro-caspas 'e bağlanarak (enzimi 

yıkmadan) Fas üzerinden gelişen apopitozu durdurur.  
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İntrensek yol 
(mitokondriyal) 

Ekstrensek yol  
(ölüm reseptörleri aracılı) 

Sitoplazmik 
tomurcuklanma 

Regülatörler 
Bcl-2 ailesi 

üyeleri 
 

Zedelenme 
� Radyasyon 
� Toksinler 

� Serbest 
radikaller 

 

DNA 
hasarı 

 

p53 
 

Endonükleaz 
aktivasyonu 

Hücre iskeletinin 
katabolizması 

Fagosit 

Fagositik hücre 

reseptörleri için 
ligandlar 

Apoptotik cisim 

Sitotoksik T 
lenfositleri 

Büyüme faktörleri veya 
hormonların azalması 

Reseptör-ligand etkileşimleri 
� TNF reseptörü 
� FAS 

 

Granzim B Sonlanma 
kaskatı 

Başlangıç 
kaskatı 

Adaptör proteinler Preapoptotik moleküller; 
ör. sitokrom c 

DNA 
parçalanması 

 

HÜCRE İÇİ MADDE BİRİKİMLERİ 

Yağlı değişiklik (Steatoz)  

Yağın uygunsuz birikimini tanımlar. Birikim özellikle karaciğerde, bundan başka kalp, iskelet 

kası ve böbrekte izlenir. Toksinler, protein malnütrisyonu, diyabet, obezite ve anoksi nedeni ile 

gerçekleşebilir. Karaciğer yağlanmasının en sık saptanan nedeni alkol kullanımıdır.  

Hepatositlerde gerçekleşen hasarlarda (özellikle protein sentezi bozulduğunda) hepatositlerde 

yağ birikimi hızla gelişir. En sık makroveziküler yağlanma görülür. Kişinin sağlığını genelde etkilemez.  

Hepatositlerde mikroveziküler yağlanma nadir görülür, ancak ağır hastalıklarda (Reye 

sendromu, gebeliğin yağlı karaciğeri gibi) izlenir. Uygun tedavi edilmezlerse hastalar kaybedilir. 

Mikroveziküler yağlanmanın sebebi mitokondrial disfonksiyondur.  
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Karaciğerde yağlanma nedenleri 

Karaciğerde yağlanma nedenleri 

a- Mikroveziküler → Reye sendromu (en sık mikroveziküler yağlanma nedeni)  

Gebeliğin akut yağlı karaciğeri  

Tetrasiklin kullanımı (ilaçlar)  

Alkol kullanımın ilk günleri 

b- Makroveziküler →  Alkol (en sık makroveziküler yaplanma nedeni)  

Şişmanlık 

Yaşlılık 

Diabet  

Konjestip kalp yetersizliği 

Protein malnütrisyonu 

İskemi 

Serbest oksijen radikal hasarı 

 

Kalpte yağlanma küçük damlalar halinde görülür. Makroskobik olarak iki formdadır: 

a- Kaplan (tigered) görünümü: Anemi gibi uzamış orta derecede hipokside makroskobik olarak 

seçilebilen sarı bantlar arasında kırmızı kahve renkte normal miyokard bantları izlenebilir.  

b-  Difüz yağlanma: Daha ağır hipokside ya da miyokarditlerde (difteri) bütün miyokard hücreleri 

etkilenir.  

 

Kolesterol ve kolesterol esterlerinin hücre birikimi 

Aterosklerozda başlangıçta kolesterol, damar duvarında intimada, makrofajlar ve düz kas 

hücreleri içinde; aterom plağı geliştiğinde ise kolesterol intimada ve ağırlıkla ekstraselüler olarak birikir.  

- Aterosklerozun insan vücudunda en ağır olarak izlendiği yer; abdominal aorta  

- Aortta aterosklerozun en az görüldüğü yer; ilk 10 cm (çıkan aort)  

-  Ekstremitelerde atherosklerozun en sık görüldüğü yer; femoral arterdir 
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Kalıtsal ve edinsel hiperlipidemik sendromlarda makrofajlarda kolesterolün aşırı birikimi izlenir. 

Bu makrofajların deri altı ya da tendonlarda oluşturduğu kitlelere ksantoma denir.  

İnflamasyon ve nekroz alanlarında kolesterol yüklü makrofajlar olarak fagositik hücrelerde 

birikim saptanır. Kolesterol yüklü makrofajlardan zengin iltihaplar ksantogranülomatöz iltihap olarak 

adlandırılır. Tipik olarak böbrekte saptanır ve sarı turuncu rengi ve kitle etkisi nedeni ile renal hücreli 

karsinom ile karışır.  

 

Kolesterolozis:  

Kolesterol yüklü makrofajların safra kesesi lamina propriyasında fokal birikimini tanımlar. Kese 

makroskobik olarak incelendiğinde sarı çizgiler içerir ve cerrahide çilek kese olarak adlandırılır. Klinik 

açıdan anlam taşımaz.  

 

Proteinlerin hücre içi birikimi 

Böbrekte albümin filtrasyonunun artışı (glomerülonefrit gibi hastalıklarda) sonucu tubül epitel 

hücrelerinde pinositik veziküller halinde protein reabzorbe edilir, protein lizozomlarla kaynaşır ve hücre 

sitoplazmasında pembe hiyalin damlacıklar şeklinde birikim izlenir. Reversibi bir süreçtir.  

Plazma hücrelerinde sentezlenen immunglobulinler ekstraselüler boşluğa atılamazlar ise 

sitoplazmada birikir ve buna Russel cisimciği adı verir. İnflamasyonlarda ya da plazma hücrelerini 

içeren malignitelerde izlenebilirler.  

İmmunglobulinler plazma hücresinin nükleusu içinde saptanır ise buna Dutcher cisimciği adı 

verilir ve hemen daima malignitelerde özellikle de Waldenström makroglobülinemisinde izlenir.  

 

 

Özel proteinlerin intraselüler transport ve sekresyonlarında bozukluğa en iyi örnek α1 

antitripsin eksikliğidir. Hatalı protein karaciğer hücrelerinde, periportal alanda endoplazmik retikulum 

içinde sekrete olmadan birikir.  

Üç boyutlu yapısında anormallik bulunan proteinlerin toksik boyutlu birikimleri prion 

hastalıklarında rastlanır.  
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Glikojenin hücre içi birikimi  

Glikojen (uzun zincirli glükoz polimerleri) birikimi hücrede şeffaf ve vakuoller şekilde görülür ve 

PAS boyası ile parlak kırmızı mor globüler olarak boyanır. Fakat diastazIı PAS ile (DPAS) boyanma 

izlenmez.  

Diyabette hepatositlerde, miyokard hücrelerinde, böbrek tubül epitelinde ve pankreas 

Langherhans adacıklarının beta hücrelerinde glikojen fizyolojik olarak bulunur.  

Glikojen PAS (+); ancak diyastez ile muamele sonrası uygulanan PAS boyasında glikojenin 

diyastaz nedeniyle eritilmesi sonucu DPAS (-) olarak boyanır.  

 

α1 antitripsin eksikliği saptanan kişilerde karaciğerde üretilen ancak dolaşıma verilemeyen 

malforme glikoprotein karaciğerde ağırlıklı periportal mesafede birikir. Bu birikim PAS + ; DPAS +'tir. 

(α1 antitripsin bir glikoprotein olduğundan diyastaz ile sindirilemez).  

 

Pigment birikimi 

Pigmentler ekzojen ya da endojen olabilen renkli maddelerdir.  

En sık ekzojen pigment karbon-silika ya da kömür tozudur (antrakoz). İnhale edilen kömür 

tozları alveoler makrofajlar ile alınıp lenfatiklere, oradan da lenf düğümlerine taşınır. Akciğer parankimi 

ve lenf nodları siyah renkte görülür (antrakoz). Dövme (tatu) ekzojen pigmentlere bir örnektir.  

 

Endojen pigmentler  

a-  Melanin 

Epidermisteki, nöral krest kökenli melanositler tarafından sentezlenir. Melanozom olarak 

bilinen golgi aparatından dönüşen membrana bağlı organellerde polimerize edilir ve depolanır, temel 

fonksiyonu güneş ışığına karşı deriyi korumaktır. Endojen bir pigmenttir. Güneş ışığı ve ACTH-MSH 

deride melanin sentezini uyarır.  
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Nevüsler ve malign melanomda da melanin pigmenti bulunur. Patolojide; melanin pigmenti 

Masson Fontana ile boyanır.  

Deride, tümör dışı nedenler ile melanosit sayısının artması "Ientigo" ;azalması ise "vitiligo" 

olarak adlandırılır.  

Albinizmde ise melanosit sayısı değişmez; fakat fonksiyon kaybı nedeni ile pigment üretimi 

durmuştur.  

NOT: 

Okulokütanöz (Jeneralize) Albinizm  

Tirozinaz pozitif albinizm : Tirozinin melanozom membranından geçişinde bozukluk olduğu 

sanılmaktadır. 15. kromozomda mikrodelesyon vardır. Bu nedenle Prader Willi ve Angelman 

sendromu ile ilişkilidir.  

Tirozinaz negatif albinizm :Tirozinaz enzimi eksikliğine bağlıdır. Kromozom 11q 

delesyonuna bağlıdır.  

 

NOT:  

Prader Willi, Angelman 15. kromozom kısa kol mikrodelesyon mevcuttur.Diğer taraftan bu 

sendromlara kromozomal imprinting denmektedir.  

Anneden delesyone kromozom geliyorsa Angelman(mental retardasyon, ataksi, epilepsi, 

kontrolsüz gülme), babadan delesyone kromozom geliyorsa Prader-Willi (kısa boy, mentar 

retardasyon, hipogonadizm, küçük el ve ayaklar)  
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b- Antrakotik pigment 

Antrakoz olarak bilinen karbon silika partikülleridir. insanın, en sık ekzojen pigmentidir. 

Akciğer bölgesel lenf düğümleri sıklıkla etkilenir. Klinikte anlamlı bir patolojiye yol açmaz.  

 

c- Bilirübin 

Dalak, kemik iliği ve fagositik hücrelerde eritrositlerin parçalanması ve Hb'in yıkımı sürecinde 

oluşan pigmentlerdir.  

 

d- Hemosiderin 

Demir kaynaklıdır. Demir kanda transferrin ile taşınır, hücre içinde apoferritin ile birleşip ferritin 

miçellerini oluşturur. insanda demir ferritin olarak depolanır.  

Primer olarak kemik iliğinde fikse makrofajlarda izlenir. Prusya mavisi ile boyanır.  
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Lokalize hemosiderin birikimi sıklıkla kanama ya da staz gibi ekstravaze eritrositlerden 

kaynaklanan demir ile ilişkilidir. Kaynak kanamaya bağlı ekstravaze olan ve yıkılan eritrositlerde ortaya 

çıkan hemoglobindir. Demir sıklıkla kanama ya da staz alanlarında bulunan fagositik hücrelerin içinde 

saptanır.  

Sistemik hemosideroziste önce karaciğer, kemik iliği, dalak ve lenf nodlarında mononükleer 

fagositlerde; cilt, pankreas ve böbreklerde ise seyrek dağınık makrofajlarda görülür.  

 

Hemosiderin Örnekleri 

Gamma-Gandy cisimciği:  

Dalakta uzun süreli konjesyonda (genellikle portal hipertansiyon siroza sekonder) oluşan, 

kapsül altı siderofibrotik odakları tanımlar. Bu odakların koyu renkte olmasının nedeni demir 

içermeleridir.  

 

Brown tümörü 

Hiperparatiroidide genellikle uzun kemik metafizepifizlerinde izlenen Brown (kahverengi) 

tümör rengini veren pigment hemosiderindir.  

Brown tümör en sık mandibula ve femur alt uç metafiz-epifiz arası mesafede, 

hiperparatiroidi nedeniyle zayıflamış kemik trabeküllerinde gelişen mikro kırıklar, kanamalar ve bunlara 

cevaben gelişen bağ doku artışından oluşur.  

Kahverengi rengi veren kanama nedeniyle ortamda toplanan eritrositlerden kaynaklanan 

hemosiderindir. Brown tümör gerçek bir tümör değil bir bağ doku artışı yani skar dokusudur. Bu 

nedenle hiperparatiroidinin tedavisi sonrası yok olmaz.  
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Hemakromatozis 

Barsaktan (daha çok duodenum) yüksek miktarlarda demir emilimi ile giden (Hepsidin 

eksikliği) konjenital hastalık hemakromatozis (primer hemakromatozis) adını alır.  

Demir özellikle hepatositlerde ardından parenkimal organlarda, özellikle pankreas, kalp ve 

endokrin organlarda birikir. Sıklıkla erkeklerde ve 60 yaşlarında bronz diyabet, mikronodüler siroz ile 

karakterizedir ve hepatosellüler karsinom gelişme olasılığı yüksektir.  

Aksine yüksek miktarda demir alınımında, demirin yetersiz uzaklaştırılmasına bağlı olarak 

(hemolitik anemi ve ağır transfüzyonlardan sonra) ön planda karaciğer (kupffer hücrelerinde) ve 

retiküloendotelyal sistemdeki fagositlerde demir birikimi saptanır. Bu durum hemosiderozis (sekonder 

hemakromatozis) olarak adlandırılır. Sekonder hemokromatozis adayı olan talasemi major ol-

gularında vücuttaki demir yükündeki artış özellikle yersinia enfeksiyon riskini arttırır 

(psödoapendisit).  

Hematin:  

Hemoglobin kaynaklı kahverengi-siyah bir pigmenttir. Tipik olarak ağır hemolitik krizlerde 

birimizi izlenir, yanlış kan transfüzyonlarında ve malaryada (dalakta makrofajlarda) birikimi izlenir. 

Demirin ferröz formdan ferrik duruma oksidasyonu ile oluşur. Prusya mavisi ile boyanmaz.  



DERS NOTLARI 

 

O.E                                         74 

 

e- Homogentisik asit 

Alkaptonürili hastalarda homogentisik asit oksidaz, cilt, bağ, dokusu ve kıkırdakta birikir. 

İdrarlarının beklemekle koyulaşması tipiktir.  

Homogentisik asidin biriktiği bölgelerde doku renginin koyulaşması okronozis olarak bilinir; 

endojen bir pigmenttir.  

 

 

f- Lipofuksin 

Özellikle kalp, karaciğer ve beyinde (uzun ömürlü hücrelerde) biriken kahvesarı renkli zararsız, 

insolubl bir pigmenttir. Temel yapısı hücre içi ya da dışından alınan sindirilememiş yağ asitleridir.  

Lipofuksinin bir hücrede görülebilmesi için uzun süre birikim olmalıdır. Otofaji-atrofi ile ilgli 

pigmenttir. Bu nedenle lipofuksin esasen uzun ömürlü hücrelerde saptanır (nöronlar, kalp kası ve 

çizgili kas gibi). Ayrıca hepatositler ve vezikülo seminaliste de sık olarak izlenir.  

İnsanda saptandığı hücrenin yaşlı olduğunu yada çok fazla serbest oksijen radikal hasarı 

aldığını gösteren bir pigmenttir.  
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g-Tatu (Dövme) 

Tatu boya maddesinin dermis ve bu bölgedeki lenf bezlerinde birikimini tanımlar. 

 

h- Hiyalen değişiklik:  

HE ile boyanmış kesitlerde hücre içi veya dışında homojen, parlak, pembe görünüm hiyalen 

olarak bilinir. Spesifik bir bulgu olmaktan ziyade bir mikroskopik tariftir. Özel bir madde birikimini 

tanımlamaz. Russel cisimciği, Mallory cisimciği intraselüler hiyalen birikim olarak tanımlanır.  

Ekstraselüler hiyalen tanımı ise eski skarlarda ve kollajenöz bağ dokusunda kullanılır. Uzun 

süreli selim hipertansiyon ve diyabetes mellitus olgularında özellikle böbrekte arteriyol duvarlarında 

ekstravaze plazma proteini ve bazal membran maddesi birikimi "hiyalini arterioloskleroz" olarak 

tanımlanır.  
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Amiloid proteini de HE ile hiyalen görünümdedir. Cushing hastalığında hipofizde ACTH üreten 

adenomlann çevresindeki normal hipofiz dokusunda ACTH üreten hücrelerde Crooke's hiyalen 

(sitokeratin birikimine karşılık gelir) değişikliği izlenir.  

 

 

PATOLOJİK KALSİFİKASYONLAR 

Distrofik kalsifikasyon 

Hasarlı ve/veya nekrozlu dokulara kalsiyumun çökmesidir. Hastanın serum kalsiyum seviyesi 

normaldir.  

Koagülatif, likefaksiyon ve yağ nekrozlarını takiben izlenir. ilerlemiş aterosklerozda sıklıkla 

rastlanır.  

Aort ya da büyük arterlerin intimalarında ve orta boy musküler arterlerin mediasında yaşlanma 

ile kalsifikasyon (Mönckeberg) görülebilir.  

 

Aortik (nadiren mitral) kapakların distrofik kalsifikasyonu aortik stenozunun önemli bir 

nedenidir.  

Birikim intraselüler (öncelikle mitokondride izlenir) ya da ekstraselüler olabilir. Aşırı 

kalsifikasyon zamanla heterotopik kemik formunu alabilir (miyozitis ossifikans gibi).  

Psammom cisimleri (papiller yapıdaki tümörlerde özellikle papiller tiroid karsinomu, overin 

seroz tümörleri ve meningiomlarda), tüberküloz granülomları, tümör nekrozları ve asbestozisde 

akciğerde izlenen kalsifikasyonlar distrofik kalsifikasyona örnektir.  
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Metastatik kalsifikasyon 

Normal dokulara, serum kalsiyum seviyesi artışı sonucunda kalsiyumun çökmesini tanımlar.  

Özellikle damar duvarlarında (metastatik kalsifikasyonda kalsiyumun en sık biriktiği doku), 

böbrekte (metastatik kalsifikasyonda kalsiyumun en sık biriktiği organ), akciğer ve mide 

mukozasında interstisyel dokuyu tutar. Başlangıçta ve hafifken çok fazla zarar vermese de masif 

birikimler zarar verici olabilir.  

Hiperkalsemi nedenleri 

1- Paratiroid hormon sekresyonunda artış  

- Hiperparatiroidi; en sık neden paratiroid adenomu  

- Ektopik PTH salınımı; en neden akciğerin skuamöz hücreli karsinomu.  

2- Kemik dokunun destrüksiyonu 

- Kemiği tutan tümörler; mültiple miyelom  

- Yaygın kemik metastaz yapan tümörler; Meme karsinomu gibi  

- Kemikte turn-overın arttığı durumlar; Paget hastalığı, immobilizasyon 

3- Vitamin D ile ilişkili hastalıklar 

- Vitamin D entoksikasyonu 

- Sarkoidoz; granülomlardaki makrofajların D vitamini benzeri madde üretmeleri nedeniyle. 

4- Böbrek yetersizliği; burada fosfat retansiyonu sonucu sekonder hiperparatiroidi gelişimi izlenir.  

 

HÜCRESEL ADAPTASYON MEKANiZMALARI 

1-Hiperplazi 

Organ ve dokularda bir etkene bağlı hücre sayısındaki artışı tanımlar. Genellikle hipertrofi ile 

birlikte gider.  

Bölünebilme kabiliyeti olan hücrelerden oluşan epitelyal, hematopoetik ve bağ dokusu gibi 

dokularda izlenir. Fizyolojik ya da patolojik olabilir.  

Büyüme faktörleri (hepatosit büyüme faktörü, epidermal büyüme faktörü gibi) ve sitokinler 

(IL6 ve TNFα gibi) hiperplazide önemli roloynar.  

 

Fizyolojik hiperplazi 

Hormonal hiperplazi (Östrojen stimülasyonundan sonra endometriyum proliferasyonu)  

Kompensatuvar hiperplazi (Parsiyel hepatektomiden sonra karaciğerin hiperplazisi)  

Patolojik hiperplazi 

Lokal üretilen büyüme faktörlerinin hedef hücreler üzerindeki etkileri (Yara iyileşmesinde aşırı 

bağ doku proliferasyonu, HPV ile indüklenen skuamöz epitel proliferasyonu 

Hiperplazinin, neoplaziden ayrıldığı en önemli nokta stimulus kesildiğnde kaybolmasıdır. Fakat 

stimülusun uzun süre devam etmesi durumunda hücrelerde otonomi kazanımı ve kansere dönüşüm 

izlenebilir.  
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2- Hipertrofi 

Organellerin sayısında ve hücre boyutunda artış ile giden, hücre sayısında artış görülmeyen 

büyümedir. Amaç fonksiyonel kapasitenin artırılmasıdır. Fizyolojik ya da patolojik olabilir.  

Nedenleri:  

Hipertrofi bölünme yeteneği olmayan hücrelerde (iskelet ve kalp kasları, sinir) görülür ve belli 

bir limitten sonra yerini dejeneratif değişikliklere bırakır.  

3- Atrofi 

Fonksiyonel ihtiyaçtaki azalma sonrası etkilenen organın parankimal hücrelerinde küçülmeyi 

tanımlanır. Hücrelerde atrofi sıklıkla otofaji yolu ile gerçekleşir.  

Atrofinin nedenleri 

Azalma sonucu organın küçülmesidir.  

İnervasyon kaybı 

Azalmış kan akımı (iskemiye sekonder). Yetersiz beslenme 

Endokrin stimülasyonun kaybı 

Yaşlanma (senil atrofi)  

Basınç 

4- Metaplazi 

Metaplazi matür, diferansiye bir hücrenin, sıklıkla kronik iritasyona cevap olarak bir başka 

matür hücreye geri dönüşümlü yer değiştirmesini tanımlar.  

Metaplazi genel olarak geri dönüşümlüdür ve iritasyon geçtiğinde normale döner. Bazı 

metaplaziler irrevesible olabilir. Eğer iritasyon uzun süre devam ederse etkilenen hücrelerde (büyük 

sıklıkla) metaplazi → displazi → insitu karsinom → invaziv karsinom gelişimi izlenir.  

Örnekler: 

Gastroözefageal reflü sonrası özefagusun skuamöz epitelinin mide asidine daha dirençli 

glandüler epitele dönüşümü, sigara içen bir kişide solunum epitelinin sigaranın iritan etkisine daha 

dirençli olan skuamöz epitele dönüşümü gibi.  

Kronik gastrit (H.pylori veya otoimmun) → kronik atrofik gastrit zemininde intestinal metaplazi 

→ kronik atrofik gastrit zemininde intestinal metaplazide displazi gelişimi → insitu karsinom → 

intestinal tip gastrik karsinom.  

Ayrıca HPV etkisiyle uterus serviksinde ve şistozomanın iritan etkisi ile mesanede izlenen 

skuamöz metaplaziler 

Mezenkimal dokulardaki metaplaziye örnek miyozitis ossifikanstır. Çizgili kas dokusunda 

travmaya sekonder olarak kemik dokuya dönüşümü tanımlar; miyozitis ossifikans aynı zamanda 

distrofik kalsifikasyonun bir örneğidir. Miyozitis ossifikans preneoplastik olarak kabül edilmez ve geri 

dönüşümsüzdür.  

Memede fibrokistik hastalık zemininde sıklıkla saptanan apokrin metaplazi, preneoplastik bir 

lezyon değildir; ki bu malignite riski taşımayan metaplaziye bir örnektir.  
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YAŞLANMA 

Yaşlanmanın nedenleri; 

Mitokondride oksidatif sonucu oluşan serbest radikaller 

Mitokondride ATP üretimi sırasında oluşan serbest radikaller, hücre hasarı sonucu 

yaşlanmaya neden olurlar. Anti-oksidanların bu yönde koruyucu etkileri vardır. Ayrıca kalori alımında 

düzenleme (fazla kaloriden kaçınma) yaşlanmayı geciktirir. 

Hücrelerde nükleer genlerin mutasyonu  

Mutasyonların zamanla birikimi sonucu yapısal, enzimatik proteinlerinde, hücre reseptörleri ve 

transkripsiyon faktörlerinde bozulma, anormal lobüle nükleus, endoplazmik retikulumda azalma, golgi 

aparatında distorsiyon izlenir. Yaş ile DNA onarım genlerinin verimliliğinde azalma burada roloynar.  

Lipofuksin birikimi 

Yaşlanmada oksidatif hasara, glikasyon son ürünlerinde ileri düzeyde birikime (AGE) (DM 

hastalarında özellikle önemlidir) ve proteinlerin üç boyutlu yapılarında kayba (senil kataraktta lens 

proteinlerinde izlenen yapısal bozulma gibi) sekonder izlenir.  

 

Kromozom uçlarında bulunan telomerin kısalması:  

Her kromozomun uçları telomer adı verilen yapılar içerir. Telomerler kısa, tekrarlayan, timin 

ve guaninden zengin baz dizilerinden oluşur. Mitozlar sonucu telomer kısalır. Sonunda hücre 

bölünemez. 
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IGF-İnsulin salınımı 

IGF/İnsulin salınımı azaltılmış hayvanlar daha uzun süre yaşmaktadır. Küçük köpek cinslerinin 

büyüklere göre daha fazla yaşadığı bilinir. 

Prematür Yaşlanma Sendromları: 

Werner sendromu 

Otozomal resesif bir hastalıktır 8. kromozomun kısa kolunda bir DNA helikazı kodlayan gende 

defekt bulunur. Bunun sonucu DNA'nın replikasyonu ve onarımı gerçekleşmez.  

Hastalarda erken yaşta katarakt, saç kaybı, deride atrofi, osteoporoz ve ateroskleroz gelişimi, 

on yılda malignite gelişimi izlenir. Werner sendromu insanda erken yaşlanmanın en güzel örneğidir.  

 

Cockayne sendromu ve ataksi telenjiyektazi 

Somatik hücrelerde izlenen genetik instabilite nedeni ile yaşlanma yönünde bulgular saptanır.  

Hutchinson-Guilford progeria 

LMNA gen mutasyonu sonucu oluşur. Bu genin normal ürünü Lamin A dır. Mutasyonu sonucu 

ise progerin (Laminopati) yapılır. Anormal protein özellikle çekirdekte olmak üzere birikir.  
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YARA İYİLEŞMESİ VE ONARIM 

İnsan dokusunda gelişen hasarlar öncelikle iltihapla takip edilir (iltihap temelde onarımın bir 

parçasıdır). Onarım ise iltihabın hemen arkasından gelir.  

İnsan dokusunda onarım iki şekilde gerçekleştirilir; 

Rejenerasyon (yenilenme) : Hasarlı dokunun ya da ölen hücrenin yerine aynı tip hücrenin 

(parankimal) konulmasını tanımlar. Rejenerasyon ölen hücreye komşu parankimal hücrelerin mitozu 

ile gerçekleşir.  

Organizasyon (fibrozis ya da skar dokusu gelişimi) : Hasarlı dokunun ya da ölen hücrenin 

yerine bağ doku gelişimini (fibroplazi veya fibrozis olarak bilinir) tanımlar. Fibröz dokunun zamanla 

sağlamlaşması ile skar dokusu gelişimi izlenir.  

 

Bölünme yeteneği olan hücreler onarımda rejenerasyonu, olmayan hücreler ise zorunlu 

olarak fibrozisi kulIanırlar.  

Fibrozisin gelişimi için diğer nedenler dokunun çatısını yıkan ağır hasarlar ve kronik 

iltihaptır. Fulminan hepatit sonrası veya deride bazal tabakayı yıkan geniş hasarlar bu dokularda 

regenerasyon yeteneği olmasına karşın onarım fibrozis ile gerçekleşir.  

Kronik viral hepatitte karaciğerde ve Hashimoto' da tiroidde fibrozis gelişimi kronik iltihabın 

bir sonucudur. Bu dokularda rejerasyon yeteneği vardır ve korunmuştur; fakat ağır hasarlarda ve 

kronik iltihapta sonuçdaima fibrozis gelişimidir.  

Kalp kası, iskelet kası ve nöronlarda ise rejenerasyon yeteneği hiç olmadığı için bütün 

defektler skar dokusu ile onarılır.  

İnsan vücudunda rejenerasyon ve fibrozis; hücre büyüme ve diferansiyasyonuyla benzer 

mekanizmalarla kontrol edilir.  
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Ayrıca vücuttaki dokularda hücre popülasyonları farklı hızlarla da olsa sürekli proliferasyon, 

ölüm (apopitozis ile) ve diferansiyasyon süreci içindedirler.  

REJENERASYON 

Hücreler çoğalma yeteneklerine göre 3 gruba ayrılır: 

Labil hücreler (stem cell)  

Dokuda herhangi bir hasar olmadan sürekli çoğalan, bölünen hücrelerdir. (stem cell) En iyi 

örnekleri kemik iliği hücreleri, epitel hücreleri (özellikle mukozal epitel hücreler), germ hücreleridir.  

 

Stabil hücreler (diferansiye hücreler)  

Dokularda Go fazında durup ihtiyaç olduğunda veya hasar geliştiğinde rejenerasyon 

gösterebilen (bölünebilen) hücrelerdir (sadece gerektiğinde bölünürler) 

Karaciğer, pankreas, böbrek gibi organların parankimal hücreleri, endotelyal hücreler, 

fibroblastlar ve düz kas hücreleri stabil hücreler için en iyi örneklerdir.  

Altında destek doku karakterinde stroma bulunan (özellikle bazal membranı olan) parankimal 

hücreler hasarı takiben rejenere olabilirler. Eğer dokudaki hasar bazal membranı yıkmış ise fibrozis 

gelişimi tabloya eklenir.  

Kalıcı, bölünmeyen hücreler (terminal diferansiye hücreler)  

Embriyolojik gelişimden sonra hiç bölünmeyen hücrelerdir. Lens hücreleri, kalp kası ve sinir 

lifleri en iyi örneklerdir.  
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MİTOZUN REGULASYONU 

Mitozun düzenlenmesi 

Growth faktörler (GF) hücrede bulunan normal büyüme ve bölünme mekanizmaları ile ilgili genleri 

(protoonkogen) etkilerler. Bazen bu fizyolojik protoonkogenlerin yapılarında patolojik değişiklikler olur 

(mutasyon) ve anormal büyümeyi sağlayabilen onkogenler (kanser) haline dönüşürler.  

 

1-Dış uyaran (Growth faktörler, sitokinler gibi)  

2-Hücrenin sitoplazma membranına ulaşır ve uygun reseptöre bağlanır 

Growth faktörler ve insülin; intrensek tirozin kinaz aktivitesi gösteren reseptörlere 

Sitokinler, büyüme hormonu ve prolaktin; janus kinaz aktivitesi gösteren reseptörlere 

TGF-β ; Serin-tireonin kinaz reseptörlerine bağlanması gibi  

 

3-Nükleusda proonkojenlerin aktivasyonu (myc, ras, jun, fos gibi)  

Mitotik uyarının nükleusa iletilmesi ve hücrenin G0 → G1 geçişini yapması 

4-Cyclin D 

G1-S noktasını kontrol eder. CDK4 ile fosforile olursa geçiş sağlanır. Hücrenin mitoza 

girip girmeyeceği bu aşamada kontrol edilir. P53 geni (supresor gen) p21 proteini ile CDK yı inhibe 

ederek, G1-S geçişini inhibe eder.  

5-Cyclin B / CDK1 

Hücre G2 – M geçişini yapar. Mitoz gerçekleşir 

Bağ Dokusuyla Onarım: ( Organizasyon)  

Hasarın oluştuğu bölgeye ilk gelen akut iltihabın hücreleri yani nötrofillerdir(ilk 24 saat); eğer 

yara enfekte olmaz ise onu makrofajlar takip eder(2.-3. günler). Makrofajlar nekrotik dokuyu 

temizlerler. Ardından fibroblastların olay yerine gelmeleri ve prolifere olmalarını sağlayan 

sitokinleri(TGF-β, PDGF, EGF, FGF, IL-1, TNF) Bunlar içinde en önemlisi TGF-β'dır.  
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Olay yerine gelince fibroblastlar bir yandan kollajen üretirken bir yandan da anjiogenezi 

uyarırlar (ortam hipoksik ise). Fibroblastlar tarafından anjiogenez amaçlı olarak üretilen iki temel 

faktör VEGF ve b FGF'dür. Vaskülogenez ile oluşan damarın matürasyon ve remodeling oluşumu için 

PDGF ve TGFβ aktif olarak çalışır. 

 

Yeni oluşan damarlarda endotel hücreleri arası bileşkeler tam gelişmediği için bölgede iltihap 

azalsa da ödem bir süre devam eder.  

TGF-beta fibronektin, kollajen, proteoglikan yapımını stimüle eder. En önemli fibrotizan 

ajandır. Diğer taraftan TGF beta, lenfosit proliferasyonunu inhibe ederek güçlü anti-inflamatuar etki 

gösterir. Yara iyileşmesi sürecinde ilk sentezlenen ve depolanan ekstrasellüler matriks komponenti 

proteoglikanlardır. 

Yara iyileşmesi sürecinde fibroblastlar tarafından ilk sentezlenen ve depolanan tip III 

kollagendir. Bu dönemde aktif tip 3 kollajen üretimi sürer ve bol fibroblast + Tip III kollajen + yeni 

damar oluşumu + ödem + hafif iltihap = Granülasyon dokusu oluşur. (4.-6. günler)  

Yedinci günden sonra tip III kollajen, tip I'e dönmeye başlar. Bu dönüşüm ekstrasellüler 

mesafede çapraz bağlar ile kollajeni sağlamlaştıran lizil oksidaz (kofaktörü bakır) tarafından sağlanır.  

Tip 1 kollagene dönüşüm sonrası hasarlı bölgenin kullanımına bağlı olarak kollajen en ideal 

yapılanmasına getirilir ki bu yaklaşık 6 ay sürer ve yara gerimi olarak adlandırılır.  

 

Yara gerimi özellikle miyofibroblastlar tarafından üretilen matriks metalloproteinazları 

(MMP) tarafından sağlanır. Bu enzimlerin kofaktörü çinko'dur.  
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Matriks metalloproteinazları (MMP) kollajen ve diğer ekstrasellüler matriks proteinlerini 

yıkabilen bir grup enzimdir. Fibroblastlar, makrofajlar, nötrofiller, sinovyal hücreler, myofibroblastlar ve 

osteoklastlar tarafından üretilirler.  

MMP üretimini uyaranlar; PDGF, EGF, IL-1, TNF  

MMP üretimini baskılayanlar; TGF- β, steroidler 

 

 

MMP inaktif proteinler olarak üretilirler ve dokuda plazmin tarafından aktive edilirler.  

Metalloproteinazların dokuda inhibisyonunu sağlayan TIMP (TGF-beta tarafından induklenir) 

olarak bilinen enzimler pek çok mezankimal hücre tarafından üretilirler. Onarım sürecinde MMP ve 

TIMP karşılıklı etkileşim ile kollajenin yapı ve miktarını düzenlerler.  

MMP-1, 2, 3; interstisyel kollajenazlardır; fibriller kollajeni (tip 1, 2, 3 kollajeni) yıkarlar 

MMP-2, 9; geletinazlar; fibronektin gibi amorf koliajeni yıkarlar 

MMP 3, 10, 11; stromelysinler; farklı ekstrasellüler matriks proteinlerini yıkarlar; peptidoglikan, 

laminin, fibronektin ve amorf kollajenler gibi 

Membrana bağlı MMP; ADAM 
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Çeşitli büyüme faktörlerinin işlevleri 

Sitokin Semb

ol 

Kaynak Fonksiyon 

Epidermal büyüme faktörü 

 

 

EGF ●  Trombosit 

●  Makrofaj 

●  Tükrük, idrar, 

süt, plazma 

●  Keratinosit ve fibroblastlar için 

mitojendir 

Alfa-transforme edici 

büyüme faktörü 

 

 

TGF-α ●  Makrofaj 

●  T lenfosit 

●  Keratinosit 

●  Pek çok doku 

●  EGF’ye benzer etki 

●  Hepatosit ve bazı epitelyal hücrelerin 

replikasyonunu uyarır 

Hepatosit büyüme faktör 

 

 

HGF ● Mezankimal 

hücreler 

●  Epitelyum hücreleri, özelliklede 

hepatositlerde ve endotel 

hücrelerinde proliferasyon 

●  Hücre mortalitesinde artış 

Vasküler endoteliyal 

büyüme faktörü 

VEGF ● Mezankimal 

hücreler 

●  Endotel hücreleri için mitojeniktir ve 

vasküler permeabiliteyi arttırır 

Trombosit kaynaklı büyüme 

faktörü 

 

 

 

 

PDGF  ●  Trombosit 

●  Makrofaj 

●  Endotel 

●  Keratinositler 

●  Düz kas 

hücreleri 

 

●  PNL, makrofaj, fibroblast ve düz kas 

hücrleri için kemotaktiktir 

●  PNL, makrofaj ve fibroblast 

aktivasyonu 

●  Fibroblast, endotel hücresi ve düz kas  

●  Matriks metalloproteinazları, 

fibronektin ve hyalüronik asit üretimini 

uyarır.  

●  Anjiogenezis ve yara gerimini uyarır 

●  Trombosit agregasyonunu inhibe eder  

●  İntegrin ekspresyonunu düzenler 

Fibroblast büyüme faktör-1 

 

 

FGF ●  Makrofaj 

●  Mast hücresi 

●  T lenfosit 

●  Endotel 

●  Fibroblast 

●  Fibroblastlar için kemotaktiktir 

●  Fibroblastlar ve keratinositler için 

mitojeniktir 

●  Keratinosit migrasyonu, anjiogenez, 

yara gerimi, matriks depolanımını 

uyarır 
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Transforming growth faktör 

beta  

 

 

TGF-β ●  Trombosit 

●  T lenfosit 

●  Makrofaj 

●  Endotel 

●  Keratinositler 

●  Düz kas 

hücreleri 

●  Fibroblast 

●  PNL, makrofaj, lenfosit, fibroblast ve 

düz kas hücreleri için kemotaktiktir 

●  Matriks metalloproteinazlarının doku 

inhibitörlerinin sentezini, keratinosit 

migrasyonunu, anjiogenezi ve 

fibroplaziyi uyarır 

●  Matriks metalloproteinazlarını, 

keratinosit proliferasyonunu inhibe 

eder  

●  İntegrin ekspresyonunu ve diğer 

sitokinleri düzenler 

Keratinosit büyüme faktörü 

 

KGF ●  Fibroblast ●  TGF-β üretimini uyarır 

●  Keratinosit migrasyonunu, 

proliferasyonunu  

Insulin benzeri büyüme 

faktörü-1 

lGF-1 ●  Makrofaj 

●  Fibroblast 

●  Pek çok hücre 

 

●  Sülfatlı proteoglikanların ve kollajenin 

sentezini uyarır 

● Keratinosit migrasyonu ve fibroblast 

proliferasyonunu uyarır 

● Büyüme faktörlerine benzer endokrin 

etkiye sahiptir.  
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Yumuşak dokuda yara iyileşmesi 

Hasar 

↓ 

İlk dakikalar; kanama pıhtılaşma 

↓ 

Birinci gün; Baskın hücre nötrofiller (akut iltihap) 

↓ 

2-3. günler; Baskın hücre makrofajler 

(dokuyu temizlerler) 

↓ 

4-6. günler; Baskın hücre fibroblast + Tip III kollajen+ anjiogenezis + ödem + hafif iltihap = 

Granülasyon dokusu 

↓ 

Lizil oksidaz çapraz bağlar ile kollajeni sağlamlaştırır. 

7. günde sonra Tip 1 kollajene dönüşüm başlar 

↓ 

3 ay içinde myofibroblastlar tarafından üretilen matriks metalloproteinazları ile yara gerimi oluşur. 

(3 ay içinde %80 ile tamamlanır) 

 

NOT: 

MI Sonrası Onarım: 

 Miyokard enfarktüsü sonrası en sık komplikasyon; aritimi 

  2-4. günler arasında papiller kas rüptürü 

  4-7. günler arası kalp duvar rüptürü (granülasyon dokusu aşamasında)  

  En erken 15. gün en sık 2. ayda anevrizma gelişimi (yara gerimi aşamasında)  

 

Stroke sonrası onarım: 

Beyinde damar takınması ve likefaksiyon nekrozu gelişimi 

Birinci gün; Baskın hücre nötrofiller (akut iltihap) 

↓ 

İlk günler; Baskın hücre makrofajlar (beyinde mikroglia) 

↓ 

Takiben beyinde onarımdan sorumlu hücreler, yani astrositler olay bölgesinde toplanmaya başlar; 

nekroz alanı çevresinde gliozis saptanır. Astrosit sayısının bir bölgede artışı gliozis olarak bilinir. 

(beyinde fibroblast bulunmaz ve kollajen üretimi olmaz) 

Astrositler beyinde onarın amaçlı olarak ürettikleri protein olan GFAP'ın üretimine başlarlar 
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↓ 

GFAP hücre dışına atılmaz ve astrositler GFAP'ı sitoplazmalarında tutup kendilerini büyütürler 

(gemistositik astrosit olarak adlandırılırlar) 

↓ 

Gemistositik astrositler ile dolu bölge glial skar dokusu olarak adlandırılır. 

 

YARA İYİLEŞMESİNİN TİPLERİ 

Primer Yara İyileşmesi 

Temiz, enfekte olmamış, sütüre edilmiş cerrahi yaralar bu tip iyileşmeye en iyi örnektir. Bazal 

membran devamlılığında fokal bir hasar vardır ve epitel, bağ dokusu hücrelerinde kayıp nispeten 

azdır. Sonuç olarak epitelyal rejenerasyon fibrozise göre daha baskındır.  

 

 

Sekonder Yara iyileşmesi (yara dudaklarının arası açık ise)  

Ülser, enfarkt, abse gibi geniş doku kayıplarında görülür. Geniş bir granülasyon dokusu 

oluşur ve yara sınırlarından taşar.  

Büyük granülasyon dokusu, oluşan skar dokusunun da primer iyileşmeye göre daha büyük 

olmasına yol açacaktır. Ayrıca nekrotik debri de fazla olduğundan, daha hacimli bir iltihabi komponent 

bulunacaktır. Sekonder yara iyileşmesinin farkı fark edilebilir yara gerimi göstermesidir.  

Sekonder yara iyileşmesi primere göre daha büyük granülasyon dokusu, daha şiddetli iltihap, 

daha uzun iyileşme süresi, daha büyük nedbe oluşturur ve yara gerimi gelişimi izlenir.  
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Factors That Retard Wound Healing 

Local Factors 

Blood supply Mechanical stress 

Denervation Necrotic tissue 

Local infection Protection (dressings)  

Foreign body Surgical techniques 

Hematoma Type of tissue 

Systemic Factors 

Age Malnutrition 

Anemia Obesity 

Drugs (steroids, cytotoxic medications, intensive 

antibiotic therapy)  

Systemic infection 

 Temperature 

 Trauma, hypovolemia, and hypoxia 

Genetic disorders (osteogenesis imperfecta, Ehlers-

Danlos syndromes, Marfan syndrome)  

 

 Uremia 

 Vitamin deficiency (vitamin C)  

Hormones Trace metal deficiency (zinc, copper)  

Diabetes  

Malignant disease  

 

 

Yara iyileşmesinin patolojik sonuçları 

Üç tip patoloji bilinmektedir: 

a- Hatalı skar formasyonu (iki sonucu vardır: yara rüptürü ve ülserasyon)  

b- Aşırı miktarda kollajen birikimi 

Keloid 

Hipertrofik skar olarak da adlandırılır; yara bölgesinde gerekenden çok fazla kollajen üretiminin 

yapılması ile karakterizedir. TGF aşırı yapımına bağlıdır. Aynı hastada her hasar keloid ile 

sonuçlanabilir. Ancak bilinmesi gereken keloidin en sık görüldüğü bölgeler; kulak çevresi, omuz 

ve sternum üzeridir.  
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Desmoid veya Agresif fibromatozis 

Kimi durumlarda yara iyileşmesi yada kronik mekanik iritasyon yaşanan bölgelerde yoğun 

fibroblast proliferasyonu oluşabilir. Bunlar insizyon skarlarında veya travma alanlarında izlenebilirler.  

Bu yoğun fibroblast ve buna eşlik eden yoğun kollajen üretimi, lokal agresif bir tümör olarak 

gelişebilir. Cerrahi rezeksiyon sonrası nüks edebilen bu konnektif doku tümörlerine desmoidler veya 

agresif fibromatozisler adı verilir.  

Agresif fibromatozisler lokal agresif (yetersiz cerrahi çıkarım sonrası sıklıkla nüks eder, ama 

metastaz yapmazlar) lezyonlardır 

Agresif fibromatozisler: 

Dupuytren kontraktürü:  

 Palmar (avuç içi) kontraktür.  

Lederhousen hastalığı:  

 Plantar (ayak tabanı) kontraktür 

Peyroni hastalığı:  

 Peniste kavernöz doku kontraktürü.  

Desmoid tümör:  

 Batın ön duvarı yerleşimlidir. Sıklıkla kadınlarda normal doğum ya da rekürren sezaryen son-

rası batın ön duvarında sıklıkla izlenir .  

 Desmoid tümör Gardner sendromunun bir komponentidir. Desmoid tümörü olan her hasta 

kalın barsakta adenomatöz polip varlığı yönünden araştırılmalıdır.  

c-Kontraktür formasyonu özellikle geniş yanıklar sonrası gelişen skar dokusunun gerilerek 

ekstremite ve vücut hareketlerini sınırlamasını tanımlar.  

 


