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Karaciğer 
 

-1400-1600 gr 

-Metabolik düzenlemeden sorumlu 

-Yüzeyde Glisson kapsülü 

-Hilum (portal ven ve hepatik arter girer; Sağ ve sol 
hepatik kanallar, lenfatikler çıkar) 

 

 



 

 

Damar ve kanallar portal alanlara dek bağ dokusu ile 

çevrili, 

hepatositler ve sinüzoidal endotel hc.ne destek ince 

retiküler lif ağı. 

 



 Temel yapısal elaman 
hepatosit 
-lobül içinde ışınsal dizilim   
-lobül periferinden merkeze 

doğru yönelim 



 



 



 



 



 



 



 Kc.lobülleri; 
-Poligonal şekil 
-Yakın temas 
-Kesin sınırlarını belirlemek zor. 
-Köşelerde bağ dokusu ile çevrili 

portal alan 
-Her lobülde 3-6 portal triad. 
-Portal triadda bir venül ,bir 

arteriyol ,bir safra kanalı ve 
lenfatik d. 



 Sinüzoidler; hepatositler arasında 
düzensiz genişlemiş kapiller boşluk 

-Endotel hc 
-Kupffer hc(endotel hc.nin lümene 

bakan yüzeyinde); yaşlı  eritrositlerin 
metebolizması, hemoglobin sindirimi 
ve immünolojik olaylarla ilgili protein 
salgılama 

-Ito hc (yağ depolayıcı hc.) 

 Disse aralığı;hepatosit ve sinüzoid 
arası boşluk (hepatosit 
mikrovillusları) 

 



 

 Diğer yapısal birimler; 

-Portal lobül (merkezde portal 
triad,periferde hepatik lobül 
bölgeleri) 

-Asinus (iki farklı hepatik 
lobülün bitişik bölgelerinde 
yerleşmiş parankim parçasının 
merkezinde portal triad) 



 Hepatik asinüs dağıtıcı 
venlere uzaklığa göre ; 

-ı.zon ( gelen kandan ilk 
etkilenen) 

-ıı.zon (kana ikinci yanıt 
oluşturan hücreler)  

-ııı.zon ( portal kan veni ile en 
son etkileşen hücreler) 

 





 

 



Kan dolaşımı 
 Portal ven  

- %80 

- O2’den fakir 

- Abdominal 
org.dan gelen kan 



Portal ven 

portal venül (portal alan) 

interlobüler venül 

inlet venül (sinüzoid) 

santral ven  

sinüzoidlerin  
birleşimi 



 Hepatik arter 

- O2’den zengin 

- Hepatositlere O2 sağlama  

-İnterlobüler arter       portal alan  

-inlet arteriol       sinüzoid ( arterial ve venöz kan karışımı) 

 



Kan akım yolu 
 

 Hepatik lobülde 
periferden merkeze 

  

 Safra ve lenfatik akım 

merkezden perifere  



Karaciğerde Nekroz Ve  Dejenerasyonlar 
 Balonlaşma Dejenerasyonu 

 Councilman Cisimcikleri 

 Fokal Nekroz 

 Güve Yeniği Nekrozu 

 Köprüleşme Nekrozu 

 Massif Nekroz 

 

 

 



Balonlaşma 
dejenerasyonu 

-Hücresel şişme 
(vakuoler 
değişiklik) 

-Sitoplazmada 
granüler 
görünüm 

-Geri dönüşümlü 

http://www.bloggang.com/data/sensitiveman/picture/1185107984.jpg


 



Councilman (asidofil) Cisimcikleri  

-apopitozis ile eş anlam 

-hepatositten daha küçük 

-koyu eozinofilik topakçık  

-topakçık içi piknotik çekirdek 

-kc. hc. ölümü ile orantılı sayı artışı 

 
 



 



 



 



 Fokal Nekroz 

-birkaç hepatositten 
oluşan küme nekrozu 

-lenfosit ve makrofaj 
varlığı 

-genellikle hepatosit 
gözlenmez 

-oldukça sık 

-bir hastalığa spesifik 
değil 

 







 



Güve yeniği nekroz 
(piecemeal 
necrosis) 

- kr. ve ilerleyici kc 
hastalıklarına özgü 

- kr. hepatit tanı ve 
aktivite derece 
değelendiriminde 
oldukça önemli 

- yalnızca kc’e özgü 



-portal alanda çoğunluğu 
lenfositten oluşan 
infiltrat 

-portal alan aşımı ve 
parankime uzanım 
(limiting plate)      
hepatositte nekroz 

-portal alanda genişleme  

-bağ dokusu artışı  

 

 

 











Köprüleşme nekrozu (‘’confluent 
necrosis’’ ve ‘’bridging necrosis)  

-Çok sayıda hepatosit grubunda etkilenme 

-Ağır hepatit bulgusu 



 Portal ve terminal venleri birleştiren 
nekroz       köprüleşme nekrozu 

 Köprüleşme nekrozu (+) ise;  hastalık 
seyri ağır,iyileşme olasılığı az 





 



 



 



Masif nekroz (fulminan hepatit) 

-Köprüleşme nekrozunun ağır formu 

-Birkaç asinüs tümü ile   tutulmuş           
submasif 

-Sağlam parankim yok masif 





 Fibrozis 

-Yara iyileşimini izler  

-Mikroasiner yapıda ve kan 
akımında  bozulma 
varlığında ağır fibrozis 

-Çoğu olguda geri dönüşsüz 

 



 





 



 



 









 



Rejenerasyon 

-Her tür nedenle hepatosit kaybına eşlik 
eder 

-Multinükleer hc sayısında artış 

-Hepatosit kordonlarında kalınlaşma 



-kc.hc.de rejenerasyon yeteneği yüksek 

-retikülin çatısı (Tip ııı kollojen) 
korunmuş ise rejenerasyon  başarılı 

-retikülin çatı zedelenmiş ise skatris ile 
oluşumu 

 
 



 



 



 



 



 



 



Kronik Hepatit 
 Sınıflama  

 İyi gidişli kronik persistan hepatit  

Siroza ilerleyen kronik aktif hepatit 

Kronik lobüler hepatit (herkes 
tarafından kabul görmemekle birlikte)  



 Günümüzde yapılan sınıflamada; 

   hastalığın etyolojisi, 

   doku zararı ve iltihabi reaksiyonun 
şiddeti 

   fibrozisin derecesi, yani siroza giden 
yolda ne kadar ilerlediği esas alınmakta 

 



  Hücre zararı ve iltihabi reaksiyon (nekro-inflamatuar 
aktivite) semikantitatif olarak değerlendirilmekte ve 

  minimal, 

  hafif 

  orta 

  şiddetli aktivasyondan söz edilmekte 

 



Raporlama sisteminde temel unsurlar 

  1) Histopatolojik özellikler net anlaşılmalı 

 

  2) Dereceleme ve evrelemeyle ilgili bildirim   kısa ve öz  

 

  3) Hasta ihtiyaçlarına (tanı,tedavi ) yanıt 



Kronik hepatitin sınıflandırma sistemleri 

METAVIR aktivite algoritması1996  Bedossa ve ark.

Dereceleme ve evreleme de içeren 

modifiye Knodell indexi

1995  Ishak ve ark. 

Modifiye Scheuer, grafikle birlikte1995  Batts ve Ludwig

Pozisyon kağıdı:etyoloji/derece/evreDesmet ve ark.

Dereceleme ve evreleme için basit 

skorlama sistemi

1991  Scheuer

Histoloji aktivite indeksi (HAI)1981  Knodell ve ark

Kronik lobüler hepatit1971  Popper ve Schaffner

Kronik persistan ve kronik aktif 

hepatit

1968  De Groote ve ark.

Kronik hepatitin sınıflamasında köşe taşları

METAVIR aktivite algoritması1996  Bedossa ve ark.

Dereceleme ve evreleme de içeren 

modifiye Knodell indexi

1995  Ishak ve ark. 

Modifiye Scheuer, grafikle birlikte1995  Batts ve Ludwig

Pozisyon kağıdı:etyoloji/derece/evreDesmet ve ark.

Dereceleme ve evreleme için basit 

skorlama sistemi

1991  Scheuer

Histoloji aktivite indeksi (HAI)1981  Knodell ve ark

Kronik lobüler hepatit1971  Popper ve Schaffner

Kronik persistan ve kronik aktif 

hepatit

1968  De Groote ve ark.

Kronik hepatitin sınıflamasında köşe taşları



  Nekroinflamatuar ve fibröz değişikliklerde  ilk 
semikantatif skorlama Knodell ve ark 

  Portal, periportal ve lobüler nekroinflamatuar  skorlar 
ile  fibrozis (yada siroz) için yapılan skorlamanın 
toplamı (HAI) 





Mild = 1 
Moderate = 3 

(< 50% circ.) 

Marked = 4 

(> 50% circ.) 

 
(Interface hepatitis, 

Piecemeal necrosis)  



 



 



 



 

 

 



 







Mild = 2 
(<5 per 10X field) 

Moderate = 3 
(5-10 per 10X field) 

Marked = 4 
(>10 per 10X field) 

Fokal nekroz 





Mild = 1 Moderate = 3 Marked = 4 

Portal Enflamasyon 





 



 





Evreleme  
 
 0   Fibrozis yok 
 1   Bazı portal alanlarda fibröz genişleme, kısa fibröz 

septalarla birlikte ya da değil 
 2   Çoğu portal alanlarda fibröz genişleme, kısa fibröz 

septalarla birlikte ya da değil 
 3   Çoğu portal alanlarda fibröz genişleme, birkaç porta-

portal köprüleşmeyle birlikte 
 4   Portal alanlarda fibröz genişleme, belirgin köprüleşmeyle 

birlikte (porta-portal ve   portal-sentral) 
    5   Belirgin köprüleşme (porta-portal ve   portal-sentral), 

birkaç nodülle bilikte (inkomplet siroz) 
 6   Muhtemel yada aşikar siroz 



None = 0 Portal Fibrosis = 1 

Bridging Fibrosis = 3 Cirrhosis = 4 





     Fibrotik 

septa 

oluşumu 



 







 



 



METAIR dereceleme algoritması 

İnterface hepatit 

 

Lobüler 

nekrozis 

Kapsamlı histolojik 

aktivite 

0 - 0 0 

0 - 1 1 

0 - 2 2 

1 + 0 1 

1 + 1 1 

1 + 2 2 

2 + 0 2 

2 + 1 2 

2 + 2 3 

3 + 0 3 

3 + 1 3 

3 + 2 3 



a: İnterface hepatiti: skor (0) ise İnterface 

hepatiti yok, (1) ise hafif, (2) orta, (3) ise 

ciddi 

b: Lobüler nekroz: 0 yok veya hafif, 1 orta, 2 

ağır 

c: Histolojik aktivite: 0 yok, 1 hafif, 2 orta, 3 

ciddi   



 



 



-     0 = inflamasyon yok 

-  1-3 = minimal inflamasyon  

-  4-8 = hafif inflamasyon 

-  9-12= orta inflamasyon 

-  13-18 = şiddetli inflamasyon 



HBV 
  Hepadnavirüs ailesinden  

  DNA virüsüdür.  

  Yüzeyinde HbsAg  

  İç kısmında çekirdek (core) antijeni HbcAg ve HbeAg  



 Gelişimi üç ana safhada incelenir 

1. İmmün tolerans  (HBV DNA, HBsAg, 
HBeAg için pozitif ) 

 HBsAg üretimine bağlı intrasellüler 
inklüzyonlar (buzlu cam hepatosit) 

 



•  Orcein veya Viktorya mavisi gibi spesifik 

boyalarla HBsAg içeren hepatositlerde 

boyanma 

 

•  HBcAg içeren hepatosit çekirdeğinde 

H&E ile soluk eozinofilik ‘kumlu’ görünüm 

 

 



2- İmmün klerans (temizleme)  

3- Replikatif sessiz faz  

   -serolojik markerlarla gösterilebilen düşük viral 
replikasyon 

   



 Buzlu cam hepatosit 

 Pleomorfizm 

 Piecemeal nekroz belirgin 

 Portal enflamasyon 

 Fokal nekroz 



 





 



 



Akut Viral Hepatit 
 Tanıda;  

-Serolojik ve moleküler inceleme 
yöntemleri 

-Biyopsi  

 Tanının teyit edilmesi 

 Hastalık şiddetinin değerlendirilmesi 

 Ayırıcı tanı 



 Parankimal hücre polimorfizmi (balonlaşma, büzülme, 
apopitozis) 

 Hücre sayısında azalma  

 Hc rejenerasyonu  

 Kc’in normal hücre düzenlenmesinde kaybolma 
(lobüler düzensizlik). Tanıda önemli 

 Mikroskopik bilirubin stazı (akut hepatitte yaygın) 



  Hepatositlerde sıkışma-büzülme,  artmış eozinofili, 
nükleer piknozis  

 

     apopitozis (asidofil cisimcikler ) 

 

  Az sayıda vakada steatoz 



Kupffer hc hiperplazisi 
-Lipitten zengin, altın kahverengimsi 

‘ceroid-seroid’ kümelenmesi  

-Bu pigmentlerde PAS-diastaz ile boyanma  

-Sentrolobüler ve midzonal alanlarda 
kümelenme 

-Geç evrelerde portal bağ dokusu içine göç 



 Sentrlobüler (HBV ve HCV ) 

 Periportal (HAV ) 

 Noktasal nekroz odakları 

 Genel tutulum şekli ile panlobüler bir hastalık  
(daha az sıklıkla portal tutulum) 

  Hepatosellüler değişiklikler değişken 



 Portal alanın sınırlarının belirsizleşmesi (piecemeal 
nekroz yada interface hepatit) 

  

 Portal ve parenkimal alan arasındaki duktular 
yapılarda artış (duktular reaksiyon ) 

 



 



 Temel yapısal elaman 
hepatosit 
-lobül içinde ışınsal dizilim   
-lobül periferinden merkeze 

doğru yönelim 

 Kc.lobülleri; 
-Poligonal şekil 
-Yakın temas 
-Kesin sınırlarını belirlemek zor. 
-Köşelerde bağ dokusu ile çevrili 

portal alan 
-Her lobülde 3-6 portal triad. 
-Portal triadda bir venül ,bir 

arteriyol ,bir safra kanalı ve 
lenfatik d. 


