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ÖZET 

ARSLAN, Ü (2012). Hepatik Steatozis Oluşturulan Sıçanlarda Fenoksi-2-Metil-2-

Propiyonikasitin Protektif ve Terapötik Etkisi. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri 

Enstitüsü, İç Hastalıkları ABD. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul.  

Bu çalışmada karbon tetraklorür ve parafin likit karışımı (1:1) ile deneysel karaciğer 

yağlanması oluşturulan sıçanlarda, Fenoksi-2-metil-2-propiyonik asidin koruyucu ve 

tedavi edici olası etkinliği araştırıldı. 40 Wistar albino sıçan dört eşit gruba ayrıldı. 7 

gün boyunca 1. gruba fizyolojik tuzlusu, 2. gruba karbon tetraklorür ve parafin likit 

karışımı, 3. gruba karbon tetraklorür ile parafin likit karışımı ve Fenoksi-2-Metil-2-

Propiyonikasit, 4. gruba ise ilk 7 günde karbon tetraklorür ve parafin likit karışımı ile 

karaciğer yağlanması oluşturulup, son 7 günde ise sadece Fenoksi-2-Metil-2-

Propiyonikasit olacak şekilde bütün enjeksiyonlar periton içi uygulandı. Tüm sıçanların 

ötenazisinden önce LDH, ALT, AST, ALP, GGT, T. protein, albumin, glikoz, bilirubin, 

üre, trigliserid ve kolesterol seviyelerini ölçmek için kan alındı ve karaciğerler extirpe 

edildi. LDH, ALT, AST, ALP, GGT, albumin, bilirubin, üre, trigliserid değerlerinin 2. 

grupta 1. gruba göre anlamlı olarak yüksek olduğu gözlendi(p<0,05). Fenoksi-2-Metil-

2-Propiyonikasit uygulanan sıçanlardan 4. grupta LDH, ALT, AST, GGT, albumin, 

bilirubin, trigliserid seviyeleri 2. gruba göre anlamlı oranda düşük bulundu(p<0,05). 3. 

gruptaki LDH, AST, T. protein, albumin, glikoz, bilirubin, trigliserid seviyelerinin 2. 

gruba göre anlamlı şekilde azaldığı saptandı(p<0,05). Histopatolojik incelemede 1. 

grupta +1 derecesinde yağlanma, 2. grupta +3 derecesinde yağlanma ve 2. evre portal 

fibrozis gözlenirken, 3. grupta +2 derecesinde yağlanmayla birlikte 1. evre portal 

fibrozis ve 4. grupta +1 derecesinde yağlanma oluştuğu belirlendi. Karbon tetraklorür ve 

parafin likit karışımıyla sıçanlarda karaciğer yağlanması oluşturuldu. Elde edilen 

sonuçlar Fenoksi-2-Metil-2-Propiyonikasit’in karaciğer yağlanması üzerine koruma 

etkinliğinin sınırlı, tedavi etkinliğinin üstün olduğunu gösterdi. 

Anahtar Kelimeler: Karaciğer yağlanması, Sıçan, Fenoksi-2-metil-2-propiyonik asit, 

histopatolojik inceleme, kan parametreleri  

Bu çalışma, İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından 

desteklenmiştir. Proje No: 16014 
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ABSTRACT 

ARSLAN, Ü (2012). The protective and therapeutic effect of phenoxy-2-methyl-2-

propionic acid on experimental fatty liver on rats.  İstanbul University, Institute of 

Health Science, Department of Internal Medicine. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul.  

In this study the effectiveness of the protective and therapeutic potential of phenoxy-2-

methyl-2-propionic acid(PMPA) was investigated in the experimental fatty liver rats 

with a mixture(1:1) of carbon tetrachloride(CCl₄) and paraffin liquid. 40 Wistar albino 

rats were divided into 4 groups. All injections were given by IP to Group 1 % 0,9 NaCl, 

Group 2 the mixture, Group 3 the mixture with PMPA, for 7 days and Group 4 was 

given the mixture for a week to induce fatty liver and then PMPA another week. Before 

euthanasia, blood samples were collected to measure  for LDH, ALT, AST, ALP, GGT, 

total protein, albumin, glucose, bilirubin, urea, triglyceride, cholesterol and livers were 

extirpated. LDH, ALT, AST, ALP, GGT, albumin, bilirubin, urea, triglyceride levels in 

group 2 are significantly higher than group 1(p<0,05). LDH, ALT, AST,GGT, albumin, 

bilirubin, triglyceride levels in group 4 that given PMPA to rats are significantly lower 

than group 2(p<0,05). LDH, AST, total protein, albumin, glucose, bilirubin, triglyceride 

levels in group 3 are significiantly lower than group 2(p<0,05). In histopathological 

examinations, in group 1 was observed +1 degree fatty infiltration, in group 2 was seen 

+3 degree fatty infiltration and 2. stage portal fibrosis, in group 3 was determined +2 

degree fatty infiltration with 1. stage portal fibrosis and in group 4 was found +1 degree 

fatty infiltration. Fatty liver was induced by the mixture of CCl₄ and paraffin liquid in 

rats. Obtained results showed while the protective effect of PMPA on fatty liver is 

limited, therapeutic effect is superior.  

Key Words: Fatty liver, rat, phenoxy-2-methyl-2-propionic acid, histopathological 

examination, blood parameters  

The present work was supported by the Research Fund of Istanbul University. Project 
No. 16014 

 



1. GİRİŞ VE AMAÇ 

Karaciğer paranşim dokusunu yaygın bir şekilde etkileyen ve hepatositlerde aşırı 

miktarda trigliserid birikmesi sonucu oluşan karaciğer yağlanması (KY); Hepatik 

Steatosiz, Hepatik Lipidozis ve Fatty Liver olarak da adlandırılmaktadır. İnsan ve 

hayvanlarda hastalığın etyolojisinde açlık, obesite, beslenme bozukluğu, toksinler, 

ilaçlar ve alkol kullanımı gibi faktörler rol oynamaktadır. Birçok hayvan türünde 

deneysel karaciğer yağlanması toksin, ilaç ve diyet içeriğinin oranlarının 

değiştirilmesiyle oluşturulmuştur.  

Hayvanlarda karaciğer yağlanmasının ortak belirti ve klinik bulguları arasında 

depresyon, anoreksi, kusma, ikterus görülmektedir. Hastalığın tanısı için kanın 

biyokimyasal analizi ve karaciğerin doppler-ultrasonografik muayenesi yararlı 

olabilirken, kesin teşhis için karaciğerin biopsileri veya nekropsi sonrası histolojik 

incelemesi önerilmektedir. 

Tedavi daha çok destekleyici ve etiyolojide rol oynayan etkenlerin 

uzaklaştırılmasına dayanmaktadır. Çoğu evcil hayvanların karaciğer yetmezliğinin 

tedavisi dehidrasyon ve elektrolit bozukluklarının düzeltilmesi, antioksidan ajanlar ve 

vitaminlerin takviyesi ile birlikte hastanın sonda yoluyla beslenmesiyle yapılmaktadır. 

Bunlara ilaveten Fenoksi-2-metil-2-propiyonik asit (FMPA) kullanılması da 

önerilmektedir. Karaciğer yağlanması karaciğer yetmezliği nedenlerinin başında 

gelmektedir. Yapılan araştırmalarda kedi ve köpeklerdeki karaciğer yetmezliğine bağlı 

ölümlerin başlıca sebebi olarak karaciğer yağlanmasının sorumlu olduğu 

bildirilmektedir. FMPA’nın karaciğer yetmezliğinin tedavisinde önerilmesine rağmen, 

karaciğer yağlanmasında koruyucu ve tedaci edici etkisinin olup olmadığı 

bilinmemektedir.  

Buradan yola çıkarak özellikle kedilerde yaygın ve köpeklerde ise kısmen 

görülen karaciğer yağlanmasının tedavi ve korunmasına ilişkin literatürlere yeni bir ışık 

tutarak katkı sağlayabileceği düşünülen, bu çalışmada deneysel karaciğer yağlanması 

oluşturulacak sıçanlarda FMPA’nın primer karaciğer yağlanmasında koruyucu ve/veya 

tedavi edici etkisinin olup olmadığının araştırılması amaçlandı.  
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2. GENEL BİLGİLER 

Karaciğer safra salgılama, glikozdan glikojen oluşturup depo etme ve glikoz 

düzeyini ayarlama, amino asitleri deamine etme, üre oluşturma, ürik asiti parçalama, A 

vitamini depolama, alyuvarların parçalanmasına yardım etme, aminoasitlerden 

fibrinojen ve diğer proteinleri sentezleme, pıhtılaşma faktörü protrombin üretme, 

hormonları (insülin, tiroid hormonları, steroid hormonlar) etkisiz kılma, karbonhidrat ve 

proteinlerden yağ asitleri oluşturma ve yağ asitlerinin kısmi oksidasyonu ile keton 

cisimcikleri oluşturma ve sindirim sisteminden emilen toksik maddeleri (skatol, indol, 

fenol vb.) zararsız hale getirme gibi pek çok önemli görevi olan vücuttaki en büyük 

salgı bezidir [73].  

  

2.1. Tanım: 

  

Karaciğer hastalıkları paranşimal, hepatobiliyar ve vasküler bozukluklar olarak 3 

grup altında toplanabilir. Karaciğerin paranşim hastalıklarından biri olan ve paranşim 

dokusunu yaygın bir şekilde etkileyen ve hepatositlerde aşırı miktarda trigliserit 

birikmesi sonucu oluşan karaciğer yağlanması; Hepatik Steatosiz, Hepatik Lipidozis ve 

Fatty Liver olarak da tanımlanmaktadır [1, 30, 32, 68]. Açlık, obesite, beslenme 

bozukluğu, hormonel değişiklikler, yağ diferansiyasyonu proteininin (adipose 

differentiation-related protein, ADRP) salgılanması [52], toksinler, ilaçlar, 

pankreatektomi [68] ve alkol kullanımının insan ve hayvanlarda karaciğer 

yağlanmasının etyolojisinde rol oynadığı bildirilmektedir [1, 5, 8, 68]. 

 

2.2. Etyoloji, Epidemiyoloji ve Patogenezi: 

   

Uzun süre devam eden açlık, hepatik yağ asit metabolizmasını 3 şekilde etkiler: 

I. Periferal lipolizisi uyararak yağ asitlerinin karaciğerde birikmesini 

arttırır. 

II. Esansiyel aminoasit alımındaki yetersizlik, arginine ve taurine 

üretiminde yetmezliğe neden olur.  
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III. Carnitine yetmezliği, beta oksidasyonu bozabilir. Karaciğer yağlanması, 

hepatomegali ile sonuçlanır ve karaciğerin kenarları keskinliğini 

kaybederek yuvarlaklaşır. Karaciğer sarı renktedir. Hücrelerdeki şişme 

intrahepatik kolestazise neden olabilir ve karaciğer fonksiyonları azalır. 

Açlık hepatik ensefalopatiyi tetikler.  

Kedilerde yapılan araştırmalara göre obez kedilerin daha hassas olmasının 

yanında kaşektik kedilerde de görüldüğü bildirilmektedir [30]. 

Sığırlarda kuru dönemde yeterli kaba yem verilmeyip, hububat ve yağlı tohum 

küspeleri bakımından zengin rasyonla besleme, karaciğeri yağ dejenerasyonu 

bakımından predispoze eder. Yine bu dönemde, enerji değeri çok yüksek yemlerle 

beslenerek yağlanan ve semirtilen ineklerde, karaciğerde geniş yağ metamorfozisinden 

dolayı doğum sonrası hastalıklar daha çok görülür. Hayvanların doğuma yakın gıda 

tüketimleri düşerken yeterli düzeyde karbonhidrat alamaması, enerji kaynağı olarak 

karbonhidratların yerine non-esterified fatty acids (NEFA) kullanımını zorunlu kılar. 

Hayvanlarda gıda tüketiminin düşmesi, negatif enerji balansına katkıda bulunur ve 

laktasyonun başlamasıyla birlikte enerji ihtiyacının daha da artması, adipoz dokulardan 

NEFA mobilizasyonuyla karşılanmaya çalışılır. Mobilize olan NEFA’nın önemli bir 

kısmı, karaciğer tarafından alınır. Karaciğere gelen NEFA, trigliseridlere dönüştürülerek 

very low-density lipoprotein (VLDL) olarak sekrete edilir ya da alternatif olarak 

mitokondri ve peroksizomlarda okside edilir. Doğumu takip eden günlerde hayvanın 

enerji ihtiyacının aşırı yükselmesi; NEFA mobilizasyonunun artmasına, yağ asitlerinin 

hepatik oksidasyonunun azalmasına ve trigliserid sekresyon mekanizmasının 

bozulmasına sebep olarak karaciğer yağlanmasının şiddetinin artmasına neden olur. 

Hepatik triacylglycerol (TAG) çıkışının (VLDL partikülleri şeklinde) kronik olarak 

yavaşlaması sığırlardaki karaciğer yağlanmasının diğer önemli faktörüdür. Sığırlarda, 

rat ve insanlardan farklı olarak başlıca yağ asit sentez yeri karaciğer değil adipoz 

dokulardır. Bu yüzden ruminantlarda, diğer türlere göre VLDL şeklinde hepatik 

trigliserid sekresyon yeteneği oldukça düşüktür. Bu durum sütçü sığırlarda karaciğer 

yağlanmasının öneminin kritik olduğunu göstermektedir. Karaciğere gelen NEFA’lar, 

VLDL şeklinde sekresyon ve keton cisimleri şeklinde oksidasyon miktarlarını aştığı 

zaman, trigliserid olarak karaciğerde birikir ve böylece karaciğer yağlanması gelişir [1, 

67]. 
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Steroid hormonların plazma konsantrasyonları, gebelikten (kuru dönem) 

laktasyon dönemine geçerken önemli ölçüde değişir. Bu nedenle özellikle östradiol ve 

glikokortikoidlerin karaciğer yağlanmasının gelişmesinde ekstra bir faktör olduğu 

düşünülmektedir [1, 58].  

Alkol kullanımına bağlı olmadan meydana gelen karaciğer yağlanmasının 

prevalansı insanlarda % 20 iken [1], bu oran hayvan türlerinde % 4-11 arasındadır [68]. 

Bununla birlikte karaciğer hastalığı olan kedilerin % 49’unda karaciğer yağlanması 

saptanmış olup, karaciğere bağlı ölümlerin %11’inden karaciğer yağlanması sorumlu 

tutulmuştur [8]. Ayrıca iki yaş ve üzeri dişi hayvanların erkeklere oranla daha fazla risk 

altında olduğu ileri sürülmüştür [1, 8]. Ek olarak B₁₂ eksikliği, primer gut hastalığına 

sekonder olarak karaciğer yağlanması kedilerde yaygın bir özelliktir [5]. 

 Hem kedi hem köpeklerde gastrointestinal hastalıklarla birlikte karaciğer 

yağlanması sık görülür. Hepatik değişikliklerin nedenini kısmen endotoksinler ve büyük 

oranda hasta barsaklardan absorbe edilen diğer toksinler oluşturur. Toksin absorbsiyonu 

intestinal permeabilitenin artmasıyla artış gösterir. Gastrointestinal problemlere bağlı 

olarak ortaya çıkan malnutrisyonda karaciğer yağlanmasına katkıda bulunur [68].  

Deneysel karaciğer yağlanması rat, fare, tavşan, köpek ve ineklerde argininden 

ve kolinden yoksun diyet [20, 49], carbon tetracloride (CCl₄) [2, 11, 34, 35, 36, 44, 48, 54, 

69, 76], yüksek yağlı diet [3, 4, 16, 17, 22, 29, 31, 33, 43, 55, 59, 60, 65, 74], orotic asit [10], 

akut ethanol intoksikasyonu [13], karbonhidratlı diyet [19, 46, 75], isoniazid (INH) [37, 

38, 70], doxorubicine (DOX) [15], hepatitis C virus (HCV) [42, 51], aşırı beslenme [57] 

ve enfüzyon tarzında IV yağ [40] ile oluşturulmuştur. Karaciğer yağlanması tavşanlarda 

sıklıkla rastlanılan primer durum olmamasına rağmen, çoğunlukla iştahsızlık 

periyodunda oluşmakla birlikte dental problemler, diyetteki lifli içeriğin azlığı, obesite, 

güç gebelik ve doğum sürecinde yaşanan zorlukların bir sonucu olarak meydana 

gelebilmektedir [26].  

 

2.3. Klinik Bulgular: 

  

Hayvanlarda karaciğer yağlanmasının ortak belirti ve klinik bulguları arasında 

depresyon, anoreksi, kusma, diyare, boyun ventri fleksiyonu, kilo kaybı, hepatomegali 

görülmektedir. Sığırlarda ketonüri ve süt üretiminin azalması oluşurken, kedi ve 



 5

köpeklerde ise ikterus, pityalizm ve dehidrasyon da görülmektedir. Anamnezde 

kedilerin genellikle obez oldukları ve aniden iştah kaybına uğrayıp bir daha iştahlarını 

geri kazanamadıkları öğrenilir. Kedilerin yaklaşık yarısında anoreksi ve katabolik 

durumun altında yatan primer hepatik veya nonhepatik bir hastalık vardır. Kalan 

kısmını ise idiopatik karaciğer yağlanması oluşturur [1, 5, 8, 30, 68].  

  

2.4. Tanı: 

  

Hastalığın tanısı için sıçan ve tavşanlarda kanın biyokimyasal analizi, karaciğer 

ultrasonografisi ve kesin teşhis için biopsi önerilmektedir. Yapılan çalışmalarda kan 

biyokimyasal analizlerinden özellikle ALT, AST, ALP, GGT karaciğer enzim 

değerlerindeki değişiklikler [3, 15, 17, 21, 34, 37, 52, 71, 74, 76], kanda ve karaciğerde TG 

değişiklikleri [33, 38, 46], bilirubin, safra asidi ve glikoz değişiklikleri [25, 46, 71, 72] 

gözlenmiştir. Başka çalışmalarda ise karaciğer enzimlerinin yanında, koagulasyon 

parametrelerine (APTT, PT, FDP, Fibrinojen ve PIVKA), insülin, kolesterol, albümin 

ve BSP retensiyonundaki değişiklikler incelenmiş [1, 5, 8, 30, 32, 68], ultrason ve doppler 

ile de değerlendirilmiştir [22, 23, 24, 62, 63]. Ayrıca karaciğerin histolojik muayenesi ile 

de tanı kesinleşmiştir [47]. Teşhiste en güvenilir yöntemin karaciğer biopsi örneklerinde 

yağ yüzdelerinin hesaplanması olduğu bildirilmektedir. Karaciğerde % 40’ın üzerindeki 

yağlanmalar şiddetli, % 20-40 arası orta şiddetli ve % 20’nin altındaki yağlanmalar ise 

hafif şiddetli karaciğer yağlanması olarak değerlendirilir [1]. İnsanlarda doppler 

sonografisi [24, 53], MRI ve CT diğer tanı yöntemleri arasındandır [9, 32, 40, 41, 69].  

 

2.5. Tedavi:  

   

Tedavi daha çok destekleyicidir ve mümkün olduğunca çabuk beslenme 

desteğini içerir. Hastalığın şiddeti yüksek ise prognoz kötü olabilir. Dengeli protein 

kalori diyetleriyle beslenme, primer nedenlerin uzaklaştırılması ve dehidrasyonun 

giderilmesi tedavi esaslarını oluşturmaktadır. İnsanlarda insülin duyarlılığını arttırıcı, 

lipid düşürücü, antioksidan ve ursodeoksikolik asit faydalı bulunmuştur [1]. Sığırlarda 

FMPA [18, 28], glikoz desteği, glukagon, sodyum boratın karaciğer yağlanmasını 

önlediği ve küçük hayvanlarda ise nonlaktat, nonglikoz sıvılarla dehidrasyon ve 
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elektrolit bozuklukları dengelenerek, sonda yoluyla beslenmesi sağlanarak, L-carnitine, 

taurin, B, E, K vitaminlerinin faydalı olduğu bildirilmiştir [1, 5, 8, 30, 68]. Ayrıca FMPA 

koruyucu olarak sığırlarda uygulanmasıyla hayvanlarda serum kolesterol ve trigliserit 

konsantrasyonlarında artış gözlenmiş ve reprodüktif ve süt üretimi gelişmiş, steroid 

hormonlarda artış şekillenmiş ve postpartum patoloji sıklığı azalmıştır [28, 58].  

Kedilerde yapılacak tedavi prosedüründe ise: (1) 40-60 kcal/kg/gün dengeli diet 

verilir. Ensefalopati olmadıktan sonra protein kısıtlaması kontrendikedir. (2) 

Dehidrasyon düzeltilir ve nonlaktat, nonglikoz sıvılarla hidrasyon korunur. (3) Vit K1 

verilir( 0,5-1,0 mg/kg/gün SC -3 uygulama- 12 saat arayla) (4) En kısa zamanda büyük 

çaplı beslenme tüpü yerleştirilir. (5) Hipokalemi düzeltilir. (6) Hipofosfotemi düzeltilir. 

(7) 250-500 mg/gün L-carnitine verilir. (8) Suda çözünen vitaminler verilir. (9) 250-500 

mg/gün taurine verilir. (10) Vit E ( 10 IU / kg/ gün PO) , N – asetilsistein kriz 

aralıklarında, S-adenosil –L methionine (20-40 mg/kg/gün beslenme tüpünden) verilir 

[5]. 

Tedavi seçeneklerinde ise deneysel KY oluşturulan hayvanlarda adiponectin 

[39], cilostazol [20], vit E +Se + çörekotu [64, 76], cideb [43], metformin [47], normal 

diete geçmek [29], telmisartan [21], Hibiscus Sabdariffa L. (HSE) Ekstratı [44], N,N′-

Diphenyl-p-phenylenediamine (DPPD) IP yoluyla [13], pyridoxine [37, 38, 70], 

bifidobacterium adolescentis suplementi [72], pravastatin [16], methionine ve vit E 

suplementi [3], alanyl-glutamine dipeptide [71], L-aspartate ve L-glutamate suplementi 

[74], N-acetylcysteine [22], taurine [50] ve L-carnitine [15] uygulanmıştır. İlginç olarak 

yeşil çayda bulunan çay polifenolünün hepatik lipaz aktivitesini arttırdığı ve tavşanlarda 

karaciğer hücrelerini yağ dejenerasyonundan koruduğunu göstermiştir [26]. 

Enerji homeostazında, karaciğer yağlanmasında ve metabolik hastalıklarda 

önemli rol oynayan nükleer reseptörlerden (Perokxisome proliferator-activated 

receptors –PPARs) biri olan PPAR-α, karaciğerde direk olarak yağ asidinin alımı, 

oksidasyonu ve glukoneogenezisinde rol oynayan genleri regüle eder ve agonisti ise 

FMPA’dır. Toksik etkiden yoksun, koleretik etkiye sahip, karaciğer yetmezliğinin eşlik 

ettiği tüm hastalıklarda koruyucu ve destekleyici amaçla kullanılması üretici firma 

tarafından önerilen, veteriner pratiğinde tek PPAR-α agonisti olan [18] FMPA 

preparatının (Hepagen ®) aynı zamanda kolagog, analjezik ve safra yollarının anti 

spazmolitiği şeklinde etki gösterdiği de belirtilmekte ve genel olarak hazımsızlık, gıda 

zehirlenmeleri, asetonomi, karaciğer yetmezliği, iştahsızlık, meteorismus tedavisinde ve 
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gastrointestinal parazitlerinin eliminasyonunda tedaviye yardımcı olarak sığır, koyun, 

tek tırnaklılar ve köpeklere kas içi, periton içi veya damar içi yolla uygulanabilirliği 

ifade edilmektedir [27]. FMPA'nın sığırların karaciğer yağlanmasının tedavisi veya 

korunmasında etkisi üzerine oldukça sınırlı sayıda çalışma olmasının yanında [18], diğer 

hayvan türlerindeki karaciğer yağlanmasının tedavisi ve korunmasında FMPA'nın etkili 

olup olmadığına ilişkin bir araştırmaya rastlanılmamıştır. 

Başta anatomisi ve fizyolojisi farklı olan karaciğer yağlanması tek bir hayvan 

türünde etkisi araştırılan FMPA’nın diğer hayvan türlerinde de etkili olduğu bilgisinin 

çıkarılamayacağı bir yana, birçok hayvan türünde karaciğer yetmezliğinin eşlik ettiği 

tüm hastalıklarda koruyucu ve destekleyici amaçla önerilmesi de oldukça genel bir 

yaklaşımdır. Özellikle kedilerde yaygın ve köpeklerde ise kısmen görülen karaciğer 

yağlanmasının tedavi ve korunmasına ilişkin literatürlere yeni bir ışık tutarak katkı 

sağlayabileceği düşünülen, fakat kedi veya köpeklerin deneysel çalışmalarda 

kullanılamaması zorunluluğu altında planlanan bu çalışmada, karaciğer yağlanması 

oluşturulacak sıçanlarda FMPA’nın primer karaciğer yağlanmasında koruyucu ve/veya 

tedavi edici etkisinin olup olmadığının araştırılması amaçlandı.  
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

3.1. Hayvanlar: 

   

Araştırmanın materyalini, erişkin toplam 40 sıçan oluşturdu. Denekler standart şartlarda 

barındırıldı ve deneme öncesi ve süresince sıçanlar için hazırlanmış yemlerle beslendi 

ve önlerinde sürekli temiz su bulunduruldu (Şekil 1). Hayvanlar 1 hafta süreyle ortam 

adaptasyonu için bireysel bölümlerinde bekletildi ve adaptasyon sağlandıktan sonra 

araştırmaya başlandı. Hayvanlara laboratuvar hayvanları için National Academy Press, 

Washington. D.C., 1996 bildirilen kullanım ve özen için hazırlanan insancıl kurallara ve 

İstanbul Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu tarafından izin verilen 

kurallara göre muamele edildi. 

    

 

Şekil 1:Sıçanların çalışma boyunca bakım şartları 

Verilecek olan ilaçların doz ayarlaması için çalışmanın 0. günü bütün sıçanların 

ağırlıkları hassas terazi ile tartıldı. Grup 1 (Negatif Kontrol), Grup 2 (Pozitif Kontrol), 

Grup3 (Koruma), Grup 4 (Tedavi)deki sıçanların ağırlık ortalamaları sırasıyla 181,1 

(150-200 g), 309,6 (300-350g), 260,4 (200-300g), 249 (200-300 g)’dı. 
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3.2. İlaç ve Kimyasallar: 

Çalışmamızda karbon tetraklorür (Merck, Almanya), likit parafin/BP/USP (Kimetsan, 

Türkiye), Fenoksi-2-metil-2-propiyonik asit (Hepagen®, Fatro, İtalya), fizyolojik tuzlu 

su (İzotonik®, Eczacıbaşı, Türkiye), Hematoksilen Eozin (H.E.) ve Oil Red O (Bio 

Optica Milano, İtalya) preparatları kullanıldı.  

3.3. Karbontetraklorür ve Parafin Likit Karışımıyla Karaciğer Yağlanması 
Oluşturulması ve FMPA Uygulanması: 

 

Bu çalışmadaki denekler her grupta 10 sıçan olacak şekilde 4 gruba ayrıldı. 

Birinci grup fizyolojik tuzlu su (FTS) verilerek oluşturulan Grup 1 (negatif kontrol 

grubu), ikinci grup karbontetraklorür (CCl4) ve parafin likitin (PL) indüklediği karaciğer 

yağlanması modeli oluşturulan Grup 2 (pozitif kontrol grubu), üçüncü grup CCl4+PL 

sıvısı ile birlikte Fenoksi-2-metil-2-propiyonik asit (FMPA)’in verilerek Grup 3 

(koruma grubu), dördüncü grup birinci hafta CCl4+PL sıvısı verilerek hastalık 

oluşturulup, ikinci haftasında FMPA verilerek tedavi edilen Grup 4 (tedavi grubu) 

olarak ayrıldı.  

Negatif kontrol grubuna (n=10) 7 gün süreyle, her gün 0,2 ml intra peritonel (IP) 

yolla fizyolojik tuzlu su (FTS) yapıldı (Şekil 2). Pozitif kontrol grubuna (n=10) 7 gün 

süreyle, her gün 0.8 ml/kg, IP yolla karbon tetraklorür (CCl₄ ) ve parafin likit karışımı 

(1:1 hacimde) yapıldı. Koruma grubuna (n=10) 7 gün süreyle, her gün 0.8 ml/kg, IP 

yolla karbon tetraklorür (CCl₄ ) ve parafin likit karışımı (1:1 hacimde) ve 10 mg/kg IP 

yolla FMPA enjeksiyonu yapıldı. Tedavi grubuna (n=10) ise 2 haftalık çalışma 

periyodunun ilk 7 gününde CCl4+PL ile karaciğer yağlanması oluşturuldu, son 7 günlük 

süresinde ise her gün sadece 10 mg/kg FMPA periton içi enjeksiyonları uygulandı 

(Tablo 1).  
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Şekil 2:IP yolla enjeksiyon uygulaması 

Tablo 1:Çalışma planı 

GÜNLER 

Grup 1 

(Negatif Kontrol) 

(n=10) 

Grup 2 

(Pozitif Kontrol) 

(n=10) 

Grup 3 

(Koruma) 

(n=10) 

Grup 4 

(Tedavi) 

(n=10) 

1 FTS CCl4+PL CCl4+PL + FMPA CCl4+PL 
2 FTS CCl4+PL CCl4+PL + FMPA CCl4+PL 
3 FTS CCl4+PL CCl4+PL + FMPA CCl4+PL 
4 FTS CCl4+PL CCl4+PL + FMPA CCl4+PL 
5 FTS CCl4+PL CCl4+PL + FMPA CCl4+PL 
6 FTS CCl4+PL CCl4+PL + FMPA CCl4+PL 
7 FTS CCl4+PL CCl4+PL + FMPA CCl4+PL 
8 KA +Ö KA+Ö KA+Ö FMPA 
9    FMPA 

10    FMPA 
11    FMPA 
12    FMPA 
13    FMPA 
14    FMPA 
15    KA +Ö 

3.4. Biyokimyasal Tetkikler: 

Negatif kontrol, pozitif kontrol ve koruma gruplarından sekizinci ve tedavi 

grubundan on beşinci günlerinde otopsi öncesinde intrakardiyak olarak (Şekil 3) 2 ml 

alınan kanlar, antikoagulantsız tüplere alınarak, pıhtılaşmaları sağlandıktan sonra 3500 

devirde 15 dakika santrifüj edilerek serumları ayrıldı ve bu serumlar analiz edilinceye 

kadar eppendorf tüplerde -20 ºC derin dondurucuda muhafaza edildi.  
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Şekil 3:İntrakardiyak yolla kan alınması  

Değerlerin okuma işlemi İ.Ü. Veteriner Fakültesi Merkez Tahlil Laboratuarında 

mevcut olan oto-analizör (Tokyo- Boeki-TMS1024) ile gerçekleştirildi. Ölçümler ticari 

kitlerde (Spinreact, İspanya- Cormay, Polonya) belirtilen uygun metotlara göre yapıldı. 

Serum örneklerinden Laktat dehidrogenaz (LDH), alanine aminotransferaz (ALT), 

aspartat aminotransferaz (AST), alkalen fosfataz (ALP), gamma glutamil transferaz 

(GGT), total protein, albumin, glikoz, bilirubin, üre, trigliserid ve kolesterol değerleri 

belirlendi. 

   

3.5. Histopatolojik Tetkikler: 

Negatif kontrol, pozitif kontrol ve koruma gruplarından 8. gün ve tedavi 

grubundan 15. gününde kan alındıktan sonra, tüm denekler sodyum pentobarbital ile 

(150 mg/kg, İP) ötenazi yapılarak karaciğerleri çıkarıldı ve histopatolojik inceleme için 

ayrıldı (Şekil 4). 

Nekropside; dört gruba ait sıçanların karaciğer ağırlıkları ölçüldü, makroskobik 

bulgular kaydedildi. Histopatolojik inceleme için karaciğer dokularından örnekler alındı 

(Şekil 4). Doku örneklerinin bir kısmı %10’luk tamponlu Formol salin solüsyonunda 

tespit edildi ve rutin işlemlerden geçirilerek parafine gömüldü. Parafin bloklardan 4-

5µm kalınlığında kesitler alınıp Hematoksilen-Eozin (H.E) ile boyandı. Dokuların bir 
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kısmı da yağ boyası (Oil Red O) uygulanmak için kriostatda kesilmek üzere “–80°C” de 

muhafaza edildi. Hazırlanan preparatlar ışık mikroskobunda incelemeye alındı [7]. 

Karaciğer dokularındaki yağlı değişimin histolojik değerlendirmeleri daha 

önceleri insanlarda tanımlanan sınıflandırma sisteminden adapte edilerek uygulandı 

(Tablo 2). Bu sisteme göre temel kriterler; yağlı değişim, balonumsu dejenerasyon, 

lobuler yangı, portal yangı ve fibrozisdir [6]. 

 

3.5.1. Derecelendirmeler:  

3.5.1.1. Yağlı değişim derecelendirilmesi:  

Bir mikroskop sahasındaki yağlı değişim alan oranları; 

1°: %0-33,  2°: %33-66,  3°: > %66  

3.5.1.2. Balonumsu dejenerasyon: 

  Dejenerasyona uğrayan hepatositlerin oranı ve dejenerasyonun şiddeti 

3.5.1.3. Lobuler yangı derecelendirilmesi: 

  20x büyütmeli bir mikroskop sahasındaki yangısel odakların sayısı;  

1°: 1-2 odak,  2°: 3-4 odak,  3°: >4 odak  

3.5.1.4. Portal yangı derecelendirilmesi:   

1°: zayıf ,  2°: hafif ,  3°: şiddetli 

3.5.1.5. Fibrozisin histolojik evreleme derecelendirilmesi:  

            1°: perisinüzoidal/periselüler fibrozis,  2°: odaksal veya geniş periportal, 3°: 

odaksal veya geniş köprüleşmiş fibrozis,  4°: siroz 
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Tablo 2:Karaciğerde yağlı değişim lezyonlarının histolojik skorlaması * 

Derecelendirme 
Yağlı 

değişim 
Balonumsu dejenerasyon 

Lobuler 
yangı 

Portal 
yangı 

1 
(‘+’Zayıf) 

 
%0-33, 

 

Nadir olarak gözlenmekte, 
local 

 
1-2 odak, 

 

 
zayıf 

 

2 
(‘++’Hafif) 

 
%33-66 

 

Belirgin olarak gözlenmekte, 
local 

 
3-4 odak 

 
Hafif 

3 
(‘+++’Şiddetli) 

 
> %66 

 

Baskın olarak gözlenmekte, 
local 

 
>4 odak 

 
Şiddetli 

*: Brunt EM, Janney CG ve ark.: Nonalcoholic steatohepatitits: a proposal for grading and staging the 

histological lesions. Am. J. Gastroenterol, 1999; 94:2467-2474. 

 

 

Şekil 4:Histopatolojik inceleme için karaciğerden örnek alınması 

3.6. İstatistiksel Analiz:  

   

Verilerin ortalama ve standart hata değerlerinin gruplar arası ve grup içi 

istatistiksel önemlilikleri Oneway ANOVA ve Duncan testleri SPSS 13.0 paket 

programı ile değerlendirildi [14].  
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4. BULGULAR 

Deney sürecinde tüm sıçanların davranış ve klinik durumları günlük kontrol 

edildi. Deneye başladıktan sonra bazı sıçanlar öldü. Bunlardan Grup 2 (pozitif kontrol) 

üçüncü günde 2 tane sıçan, Grup 3 (koruma grubu) sekizinci günde 1 sıçan ve Grup 

4’de (tedavi grubu) sekizinci günde (tedavinin birinci günü) 2 sıçan ölü bulundu. 

Deneye devam edilen sıçanların grup dağılımı Tablo 3’de sunulmuştur.  

Tablo 3:Deney sırasında işlem yapılan sıçan sayıları 

 
Grup 1 

(Negatif Kontrol) 
Grup 2 

(Pozitif Kontrol) 
Grup 3 

(Koruma) 
Grup 4 

(Tedavi) 

1. gün 10 10 10 10 

2. gün 10 10 10 10 

3. gün 10 8 10 10 

4. gün 10 8 10 10 

5. gün 10 8 10 10 

6. gün 10 8 10 10 

7. gün 10 8 10 10 

8. gün 10 ötenazi 8 ötenazi 9 ötenazi 8 

9. gün - -  8 

10. gün - -  8 

11. gün - -  8 

12. gün - -  8 

13. gün - -  8 

14. gün - -  8 

15.gün - -  8 ötenazi 

 
Sıçanlarda davranış ve klinik bulgularında herhangi bir anormallik gözlenmedi. 

Ancak CCl₄ ve PL uygulaması sırasında bazı sıçanların (n=14) mermelerinin hiperemik 

olduğu gözlendi. Bu sıçanlarda su tüketiminin azalmasına bağlı olarak dehidrasyon 

şekillendi. Ayrıca yem tüketiminin de azaldığı belirlendi. 

4.1. Kan Tahlil Sonucu Değerlendirmesi:  

 

Deney sonunda alınan kan örneklerinin istatistik verileri Tablo 4’da 

sunulmuştur. 
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Tablo 4:Sağlıklı ve Karaciğer Yağlanması oluşturulan sıçanlarda LDH, ALT, AST, ALP, 
GGT, T. Protein, Albumin, Glikoz, Bilirubin, Üre, Trigliserid ve Kolesterolün 
Ortalama ve Standard hata değerleri ve istatistiksel değerlendirilmesi 

 

Grup 1 

(Negatif Kontrol) 

(n=10) 

Grup 2 

(Pozitif Kontrol) 

(n=8) 

Grup 3 

(Koruma) 

(n=9) 

Grup 4 

(Tedavi) 

(n=8) 

 Ortalama Std. Hata Ortalama Std. Hata Ortalama Std. Hata Ortalama Std. Hata

LDH 

(IU/L) 
1413,80 c 148,335 5386,75 a 358,707 2415,11 b 91,932 2193,00 b 155,441

ALT 

(IU/L) 
61,50 b 10,459 1282,38 a 132,977 1262,56 a 38,748 92,25 b 4,963 

AST 

(IU/L) 
181,40 c 26,187 2702,0 a 152,731 2326,56 b 53,16 175,63 c 10,672 

ALP 

(IU/L) 
197,60 c 26,871 510,25 b 51,025 1051,89 a 61,029 414,13 b 33,244 

GGT  

(IU/L) 
1,10 c 0,1 34,88 b 9,261 91,11 a 7,545 3,00 c 0,627 

T.Protein 

 (g/dl) 
7,380 a 0,2065 6,175 b 0,3057 5,333 c 0,0667 6,825 a 0,2328 

Albumin  

(g/dl) 
3,690 b 0,1027 4,788 a 0,3393 2,578 c 0,0795 3,238 b 0,0778 

Glikoz  

(mg/dl) 
138,60 ab 9,188 117,75 b 3,668 83,00 c 5,462 140,25 a 8,006 

Bilirubin  

(mg/dl) 
0,1420 b 0,01474 6,7456 a 0,29369 1,3913 b 1,3576 0,1675 b 0,0225 

Üre  

(mg/dl) 
30,30 c 2,996 67,00 ab 11,397 84,56 a 4,1 57,13 b 3,671 

Trigliserid  

(mg/dl) 
36,40 c 6,665 240,88 a 19,015 93,44 b 11,542 74,75 b 2,403 

Kolesterol 

 (mg/dl) 
58,90 b 2,483 44,88 b 4,45 120,67 a 14,3 67,75 b 4,3 

a,b,c :Aynı satırdaki farklı harflerle gösterilen gruplar arasında istatistiki önem vardır ( p<0.05). 
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LDH seviyesi negatif kontrol grubunda 1413±148,3 İÜ/L, pozitif kontrol 

grubunda 5386±358,7 İÜ/L, koruma grubunda 2415±91,9 İÜ/L ve tedavi grubunda 

2193±155,4 İÜ/L olarak ölçülmüş olup, grup içindeki değerler arasında istatistikî olarak 

p<0,001 düzeyinde önemlilik belirlendi. Gruplar arasındaki önemlilik incelendiğinde 

ise; negatif kontrol grubundaki denekler ile pozitif kontrol, koruma ve tedavi 

gruplarındakiler arasında ve pozitif kontrol grubundaki denekler ile koruma ve tedavi 

gruplarındakiler arasında LDH seviyesindeki istatistikî fark anlamlı bulundu (p<0,05). 

Buna karşın koruma ve tedavi grupları arasındaki LDH seviyesindeki değişikliğin 

istatistikî açıdan önemli olmadığı saptandı (Şekil 5). 
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Şekil 5:LDH seviyesindeki değişikliğin gruplara göre dağılımı ve önemliliği 

ALT seviyesi negatif kontrol grubunda 61±10,4 İÜ/L, pozitif kontrol grubunda 

1282±132,9 İÜ/L, koruma grubunda 1262±38,7 İÜ/L ve tedavi grubunda 92±4,9 İÜ/L 

olarak ölçülmüş olup, grup içindeki değerler arasında istatistikî olarak p<0,001 

düzeyinde önemlilik belirlendi. Gruplar arasındaki önemlilik incelendiğinde ise; negatif 

kontrol grubundaki denekler ile pozitif kontrol ve koruma grubundakiler arasında ve 

pozitif kontrol grubundaki denekler ile tedavi grubundakiler arasında ve koruma 

grubundaki denekler ile tedavi grubundakiler arasında ALT seviyelerindeki istatistikî 

fark anlamlı bulundu (p<0,05). Buna karşın negatif kontrol ile tedavi ve pozitif kontrol 

ile koruma grupları arasında ALT seviyesindeki değişiklik anlamlı değildi (Şekil 6). 
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Şekil 6:ALT seviyesindeki değişikliğin gruplara göre dağılımı ve önemliliği 

AST seviyesi negatif kontrol grubunda 181±26,1 İÜ/L, pozitif kontrol grubunda 

2702±152,7 İÜ/L, koruma grubunda 2326±53,1 İÜ/L ve tedavi grubunda 175±10,6 

İÜ/L olarak ölçülmüş olup, grup içindeki değerler arasında istatistikî olarak p<0,001 

düzeyinde önemlilik belirlendi. Gruplar arasındaki önemlilik incelendiğinde ise; negatif 

kontrol grubundaki denekler ile pozitif kontrol ve koruma grubundakiler arasında ve 

pozitif kontrol grubundaki denekler ile koruma ve tedavi grubundakiler arasında ve 

koruma grubundaki denekler ile tedavi grubundakiler arasında AST seviyelerindeki 

istatistikî fark anlamlı bulundu (p<0,05). Buna karşın negatif kontrol ile tedavi grupları 

arasında AST seviyesindeki değişiklik önemsizdi (Şekil 7). 
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Şekil 7:AST seviyesindeki değişikliğin gruplara göre dağılımı ve önemliliği 

ALP seviyesi negatif kontrol grubunda 197±26,8 İÜ/L, pozitif kontrol grubunda 

510±51 İÜ/L, koruma grubunda 1051±61 İÜ/L ve tedavi grubunda 414±33,2 İÜ/L 

olarak ölçülmüş olup, grup içindeki değerler arasında istatistikî olarak p<0,001 
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düzeyinde önemlilik belirlendi. Gruplar arasındaki önemlilik incelendiğinde ise; negatif 

kontrol grubundaki denekler ile pozitif kontrol, koruma ve tedavi gruplarındakiler 

arasında ve pozitif kontrol grubundaki denekler ile koruma grubundakiler arasında ve 

koruma grubundaki denekler ile tedavi grubundakiler arasında ALP seviyelerindeki 

istatistikî fark anlamlı bulundu (p<0,05). Buna karşın pozitif kontrol ile tedavi grupları 

arasında ALP seviyesindeki değişiklik anlamlı değildi (Şekil 8). 
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Şekil 8:ALP seviyesindeki değişikliğin gruplara göre dağılımı ve önemliliği 

GGT seviyesi negatif kontrol grubunda 1,1±0,1 İÜ/L, pozitif kontrol grubunda 

34,8±9,3 İÜ/L, koruma grubunda 91,1±7,5 İÜ/L ve tedavi grubunda 3±0,6 İÜ/L olarak 

ölçülmüş olup, grup içindeki değerler arasında istatistikî olarak p<0,001 düzeyinde 

önemlilik belirlendi. Gruplar arasındaki önemlilik incelendiğinde ise; negatif kontrol 

grubundaki denekler ile pozitif kontrol ve koruma gruplarındakiler arasında ve pozitif 

kontrol grubundaki denekler ile koruma ve tedavi grubundakiler arasında ve koruma 

grubundaki denekler ile tedavi grubundakiler arasında GGT seviyelerindeki istatistikî 

fark anlamlı bulundu (p<0,05). Buna karşın negatif kontrol ile tedavi grupları arasında 

GGT seviyesindeki değişiklik anlamlı değildi (Şekil 9). 
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Şekil 9:GGT seviyesindeki değişikliğin gruplara göre dağılımı ve önemliliği 

Total protein değerleri negatif kontrol grubunda 7,38±0,2 g/dl, pozitif kontrol 

grubunda 6,17±0,3 g/dl, koruma grubunda 5,33±0,1 g/dl ve tedavi grubunda 6,82±0,2 

g/dl olarak ölçülmüş olup, grup içindeki değerler arasında istatistikî olarak p<0,001 

düzeyinde önemlilik belirlendi. Gruplar arasındaki önemlilik incelendiğinde ise; negatif 

kontrol grubundaki denekler ile pozitif kontrol ve koruma gruplarındakiler arasında ve 

pozitif kontrol grubundaki denekler ile koruma ve tedavi grubundakiler arasında ve 

koruma grubundaki denekler ile tedavi grubundakiler arasında total protein 

seviyelerindeki istatistikî fark anlamlı bulundu (p<0,05). Buna karşın negatif kontrol ile 

tedavi grubu arasında total protein seviyesindeki değişiklik anlamlı değildi (Şekil 10). 
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Şekil 10:T. Protein seviyesindeki değişikliğin gruplara göre dağılımı ve önemliliği 
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Albümin seviyesi negatif kontrol grubunda 3,69±0,1 g/dl, pozitif kontrol 

grubunda 4,78±0,3 g/dl, koruma grubunda 2,57±0,1 g/dl ve tedavi grubunda 3,23±0,1 

g/dl olarak ölçülmüş olup, grup içindeki değerler arasında istatistikî olarak p<0,001 

düzeyinde önemlilik belirlendi. Gruplar arasındaki önemlilik incelendiğinde ise; negatif 

kontrol grubundaki denekler ile pozitif kontrol ve koruma grubundakiler arasında ve 

pozitif kontrol grubundaki denekler ile koruma ve tedavi grubundakiler arasında ve 

koruma grubundaki denekler ile tedavi grubundakiler arasında albümin seviyesindeki 

istatistikî fark anlamlı bulundu (p<0,05). Buna karşın negatif kontrol ile tedavi grubu 

arasında albümin seviyesindeki değişiklik önemsizdi (Şekil 11). 
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Şekil 11:Albumin seviyesindeki değişikliğin gruplara göre dağılımı ve önemliliği 

Glikoz seviyesi negatif kontrol grubunda 138±9,2 mg/dl, pozitif kontrol 

grubunda 117±3,7 mg/dl, koruma grubunda 83±5,5 mg/dl ve tedavi grubunda 140±8 

mg/dl olarak ölçülmüş olup, grup içindeki değerler arasında istatistikî olarak p<0,001 

düzeyinde önemlilik belirlendi. Gruplar arasındaki önemlilik incelendiğinde ise; negatif 

kontrol grubundaki denekler ile koruma grubundakiler arasında ve pozitif kontrol 

grubundaki denekler ile koruma ve tedavi grubundakiler arasında ve koruma 

grubundaki denekler ile tedavi grubundakiler arasında glikoz seviyesindeki istatistikî 

fark anlamlı bulundu (p<0,05). Buna karşın negatif kontrol ile pozitif kontrol ve tedavi 

grupları arasında glikoz seviyesindeki değişiklik önemsizdi (Şekil 12). 
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Şekil 12:Glikoz seviyesindeki değişikliğin gruplara göre dağılımı ve önemliliği 

Total bilirubin seviyesi negatif kontrol grubunda 0,14±0,1 mg/dl, pozitif kontrol 

grubunda 6,74±1,4 mg/dl, koruma grubunda 1,39±0,3 mg/dl ve tedavi grubunda 

0,16±0,02 mg/dl olarak ölçülmüş olup, grup içindeki değerler arasında istatistikî olarak 

p<0,001 düzeyinde önemlilik belirlendi. Gruplar arasındaki önemlilik incelendiğinde 

ise; negatif kontrol grubundaki denekler ile pozitif kontrol grubundakiler arasında ve 

pozitif kontrol grubundaki denekler ile koruma ve tedavi grubundakiler arasında total 

bilirubin seviyesindeki istatistikî fark anlamlı bulundu (p<0,05). Buna karşın negatif 

kontrol ile pozitif kontrol ve tedavi grupları arasında ve koruma ile tedavi grubu 

arasında total bilirubin seviyesindeki değişiklik önemsizdi (Şekil 13). 
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Şekil 13:T. Bilirubin seviyesindeki değişikliğin gruplara göre dağılımı ve önemliliği 

Üre seviyesi negatif kontrol grubunda 30±2,9 mg/dl, pozitif kontrol grubunda 

67±11,4 mg/dl, koruma grubunda 84±4,1 mg/dl ve tedavi grubunda 57±3,7 mg/dl olarak 
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ölçülmüş olup, grup içindeki değerler arasında istatistikî olarak p<0,001 düzeyinde 

önemlilik belirlendi. Gruplar arasındaki önemlilik incelendiğinde ise; negatif kontrol 

grubundaki denekler ile pozitif kontrol, koruma ve tedavi gruplarındakiler arasında ve 

koruma grubundaki denekler ile tedavi grubundakiler arasında üre seviyelerindeki 

istatistikî fark anlamlı bulundu (p<0,05). Buna karşın pozitif kontrol grubundaki 

denekler ile koruma ve tedavi grubundakiler arasında üre seviyesindeki değişiklik 

anlamlı değildi (Şekil 14). 
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Şekil 14:Üre seviyesindeki değişikliğin gruplara göre dağılımı ve önemliliği 

Trigliserid seviyesi negatif kontrol grubunda 36,4±6,7 mg/dl, pozitif kontrol 

grubunda 240,8±19 mg/dl, koruma grubunda 93,4±11,5 mg/dl ve tedavi grubunda 

74,7±2,4 mg/dl olarak ölçülmüş olup, grup içindeki değerler arasında istatistikî olarak 

p<0,001 düzeyinde önemlilik belirlendi. Gruplar arasındaki önemlilik incelendiğinde 

ise; negatif kontrol grubundaki denekler ile pozitif kontrol, koruma ve tedavi 

grubundakiler arasında ve pozitif kontrol grubundaki denekler ile koruma ve tedavi 

grubundakiler trigliserid seviyesindeki istatistikî fark anlamlı bulundu (p<0,05). Buna 

karşın koruma grubundaki denekler ile tedavi grubundakiler arasında trigliserid 

seviyesindeki değişiklik anlamlı değildi (Şekil 15). 
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Şekil 15:Trigliserid seviyesindeki değişikliğin gruplara göre dağılımı ve önemliliği 

Kolesterol seviyesi negatif kontrol grubunda 58±2,5 mg/dl, pozitif kontrol 

grubunda 44±4,4 mg/dl, koruma grubunda 120±14,3 mg/dl ve tedavi grubunda 67±4,3 

mg/dl olarak ölçülmüş olup, grup içindeki değerler arasında istatistikî olarak p<0,001 

düzeyinde önemlilik belirlendi. Gruplar arasındaki önemlilik incelendiğinde ise; negatif 

kontrol grubundaki denekler ile koruma grubundakiler arasında ve koruma grubundaki 

denekler ile tedavi grubundakiler arasında kolesterol seviyesindeki istatistikî fark 

anlamlı bulundu (p<0.05). Buna karşın negatif kontrol ile pozitif kontrol ve tedavi 

grupları arasında ve pozitif kontrol ile tedavi grubu arasında kolesterol seviyesindeki 

değişiklik önemsizdi (Şekil 16). 
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Şekil 16:Kolesterol seviyesindeki değişikliğin gruplara göre dağılımı ve önemliliği 
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4.2. Histopatolojik Değerlendirme:  

  

Çalışmanın 8. ve 15. günlerinde sıçanlar ötenazi edildikten sonra karaciğerleri 

çıkarıldı. 

  

4.2.1. .Makroskobik Bulgular:   

 

4.2.1.1. Negatif Kontrol Grubu: 

 

Karaciğer dokularında herhangi bir patolojik değişim izlenmedi. 

 

4.2.1.2. Pozitif Kontrol Grubu: 

  

Pozitif kontrol grubuna ait sıçanların karaciğer dokularında hepatomegali, 

lopların kenarlarında kütleşme, ileri düzeyde perihepatit, lopların yüzeyinde kanama ve 

soluk kahverenginde alacalı yaygın nekrotik alanlar, lopların birbirlerine, diyaframa, 

peritona ve omentuma adezyonu ve kıvamlarında hafif sertleşmeler gözlendi (Şekil 17).  

  

4.2.1.3. Koruma Grubu: 

 

Bu gruba ait sıçanların karaciğer dokularında hepatomegali, kenarlarında 

kütleşme, loplarda hafif düzeyde adezyon, solgun ve yüzeyi hafif pürüzlü sınırlı 

nekrotik alanlar gözlendi. 

 

4.2.1.4. Tedavi Grubu:   

 

Lopların kenarlarında kütleşme ve genel konjesyon gözlendi, adhezyon ve 

nekrotik değişimler izlenmedi. 
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Şekil 17: Pozitif kontrol grubundaki bir sıçanın yağlı karaciğerinin makroskobik 
görünümü 

4.2.2. Mikroskobik Bulgular:  

  

4.2.2.1. Negatif Kontrol Grubu:  

 

Karaciğer paranşim hücre dizilimi normaldi. Hepatositlerde dejeneratif veya 

nekrotik reaksiyon veya yangısel infiltrasyon saptanmadı (Şekil 18-1A, 19-1B).  

 

4.2.2.2. Pozitif Kontrol Grubu: 

  

Paranşim dokuda hemorajik, geniş ve köprüleşmiş koagulasyon nekroz alanları 

gözlendi (Şekil 18-2A). Nekrotik alanlar çevresinde dejeneratif hepatositlerde +3 

derecesinde makroveziküler formda yağlı değişimler (Şekil 18-2B, 19-2C), portal ve 

lobuler alanlarda sınırlı mononükleer ve polimorfnükleer yangısel hücre infiltrasyonu, 

portal fibrozis (2.evre) ve bazı alanlarda küçük yağ kistleri izlendi. Genel olarak 

hepatositler balonumsu dejenerasyona uğramış, normal heksagonal şekillerini 

kaybetmiş, sitoplazmaları topaklanmış veya ince iğsi görünüm almış, çekirdekleri 

merkezde veya kısmen kenara itilmiş ve karyopiknozis şekillenmiştir. Dokunun 

genelinde hiperemi ve hepatoselüler kolestazis gözlendi. Ayrıca fibrin ve yangı 

hücrelerinden oluşan perihepatit tablosu izlendi.  
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4.2.2.3. Koruma Grubu: 

 

Genel olarak +2 derecesinde; hepatositlerin sitoplazmalarında makro ve 

mikroveziküler formda yağlı değişimler (Şekil 18-3A, 19-3B), balonumsu dejenerasyon, 

portal ve lobuler alanlarda polimorf nükleer yangısel infiltrasyonlar, hafif düzeyde de 

portal fibrozis (1.evre), ayrıca hemorajik, lokal koagulasyon nekroz alanları ve hiperemi 

izlendi.  

 

4.2.2.4. Tedavi Grubu: 

 

 +1 derecesinde; paranşim dokuda lokal olarak bazı hepatositlerde balonumsu 

dejenerasyon, sitoplazmaları içerisinde hafif düzeyde mikroveziküler formda yağlı 

değişim (Şekil 18-4A, 19-4B), lobuler alanlarda mononükleer yangısel hücre 

infiltrasyonu tespit edildi. Ayrıca, kapsulada yangısel infiltrasyon ve vaskularizasyona 

bağlı kalınlaşmalar, subkapsuler yağ doku infiltrasyonu izlendi. 
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Şekil 18-1A: Negatif Kontrol grubu. 

Karaciğer, H.E(X10) 

Şekil 18-2A:  

Pozitif Kontrol grubu. 

Karaciğer,köprüler oluşturmuş 

koagulasyon nekroz alanları, 

H.E.(X5) 

 

Şekil 18-2B:  

Pozitif Kontrol grubu.  

Karaciğer, makroveziküler, 

diffuz ve şiddetli yağlı 

değişim, H.E.(X5) 

 

Şekil 18-3A: Koruma grubu. 

Karaciğer, makro-mikro veziküler yağlı değişim, hemoraji, 

H.E. (X10) 

Şekil 18-4A: Tedavi grubu. 

Karaciğer, hepatositlerde balonumsu dejenerasyon, H.E. (X10)

Şekil 18:Karaciğerlerin H. E. ile boyanmış mikroskobik görüntüleri 



 28

Şekil 19-1B: Negatif Kontrol grubu. 

Karaciğer, Oil Red O. (X20) 

Şekil 19-2C: Pozitif kontrol grubu. 

Karaciğer, diffuz makro-mikro veziküler yağ damlacıklar, Oil 

Red O. (X20) 

Şekil 19-3B: Koruma grubu. 

Karaciğer, hepatositler içerisinde makro-mikro veziküler yağ 

damlacıkları, Oil Red O. (X20) 

Şekil 19-4B: Tedavi grubu. 

Karaciğer, hepatositler içerisinde çok az miktarda 

mikroveziküler yağ damlacıkları, Oil Red O. (X20) 

Şekil 19:Karaciğerlerin Oil Red O ile boyanmış mikroskobik görüntüleri 



 29

5. TARTIŞMA 

Karaciğer paranşimal hastalıklarından olan karaciğer yağlanması çiftlik 

hayvanlarında ve özellikle kedilerde yaygın görülmektedir. Karaciğer yağlanmasına 

bağlı iştahsızlık, kilo kaybı, letarji gözlenen hayvanlarda şiddetli verim ve ekonomik 

kayıpların yanında ani ölümler de oluşabilmektedir. Karaciğer yağlanmasına obesite ve 

uzun dönem açlığın neden olduğu ve deneysel olarak da karbontetraklorür, yüksek yağlı 

diet, ilaç ve toksinler aracılıyla oluşturulduğu bildirilmiştir [2, 68, 74]. Karaciğer hasarı 

ve karaciğer yağlanması tedavisi için yapılan çalışmalarda dengeli diet, dehidrasyonun 

kontrolü, L-carnitin, taurin ve B,C,E ve K vit önerilmiştir [5, 30]. 19. yüzyılın ikinci 

yarısından itibaren karaciğer yağlanması çalışmaları yapılmasına rağmen, FMPA 

kullanımı sadece son yıllarda ve sığırlarda yapılan çalışmalarla sınırlıdır [18, 28, 58]. 

Perokxisome proliferator-activated receptors (PPARs) enerji homeostazında, karaciğer 

yağlanmasında ve metabolik hastalıklarda önemli rol oynayan nükleer reseptörlerdir. 

PPAR-α, lipid transportu ve oksidasyonunda yer alan birçok genin regülasyonunda 

anahtar transkriptör olup, karaciğerde direk olarak yağ asidinin alımı, oksidasyonu ve 

glukoneogenezisinde rol oynayan genleri regüle eder ve agonisti ise FMPA’dır. PPAR-

α tarafından aktive edilen FMPA lipid metabolizmasındaki genlerin çoğunu regüle edip, 

karaciğere yağ infiltrasyonunu azaltma ve glukoneogenezisi artırma gibi bir etki 

mekanizmasına sahiptir [18]. Bu çalışmada FMPA’nın sıçanların deneysel karaciğer 

yağlanmasında koruma ve tedavideki olası etkinliği değerlendirildi. 

Sellüler enzim konsantrasyonları hücresel hasar yaygın, hızlı ve şiddetli 

olduğunda yükselir. Sıçan karaciğeri hasarında sitoplazmik enzim olan LDH, ALT, 

AST’de belirgin yükselme olur. Laktat dehidrogenaz (LDH) ko-faktörle piruvatın 

laktata reversbl oksidasyonunda katalize edilmesinde görev alır. Sitozolik bir enzim 

olan ve beş izoenzimi bulunan LDH, iskelet ve kalp kası, karaciğer, eritrositler, böbrek, 

pankreas, kemik ve akciğer dokusunda bulunur. Endokardit ve miyokarditlerde olduğu 

gibi, hücresel hasarın geliştiği karaciğer hastalıklarında da LDH aktivitesi artar [61, 66]. 

Sıçanlarda karbontetraklorür (CCl₄) ile deneysel oluşturulan karaciğer hasarı üzerine 

yapılan çalışmalarda serum LDH değerlerinin artışının önemli olduğu bildirilmiştir [36]. 

Yüksek kolesterollü diet verilerek tavşanlarda oluşturulan karaciğer yağlanmasında da 

LDH değerinin arttığı belirlenmiştir [3]. Çalışmamızdaki serum LDH değerlerinde de 

pozitif kontrol, koruma ve tedavi gruplarında, negatif kontrol grubuna göre önemli 
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oranda artışlar saptandı(p<0,05). En yüksek değer pozitif kontrol grubunda ölçülmüş 

olup, FMPA uygulanan gruplar arasında ise tedavi grubundaki LDH değeri koruma 

grubuna göre daha düşük bulundu. Ancak koruma ve tedavi grupları arasında 

kıyaslandığında değişikliğin önemsiz olduğu tespit edildi. LDH seviyesini düşürdüğü 

için karaciğer yağlanmasında FMPA’nın koruyucu ve tedavi edici etkinliği olduğu 

görüldü.  

Alanin Aminotransferaz(ALT), albumin metabolizmasında görevli transferazlar 

grubunda olup, görevi amino asitlarin -amino gruplarını, -keto asitlere reversibl 

olarak taşımaktır. Hücre sitoplazmasında L-alanin ve 2-oxoglutaratın piruvat ve 

glutamata reversibl transaminasyonunu katalize eder. Pyridoksal 5 fosfat, ALT ve diğer 

pek çok aminotrasferazlara sıkı şekilde bağlanan bir ko-faktördür. Serum ve spinal 

sıvıda ALT aktivitesi olmasına rağmen çok düşük renal aktivitesi nedeniyle idrarda 

bulunmaz. Bazı enzimlerin serum aktivitelerindeki artışlarda olduğu gibi, hepatosellüler 

hasarın spesifik bir indikatörü olan ALT insan, köpek, kedi, rat ve tavşan gibi türlerde 

karaciğer için spesifik bir enzimdir. Bu enzim karaciğer hücrelerinde hasar veya 

yıkımlanma olduğunda kana geçer ve birkaç gün dolaşımda yüksek aktivitesini sürdürür 

[61, 66]. Doksorubisin (DOX) ve karbontetraklorür ile oluşturulan karaciğer hasarlı 

tavşan ve sıçan çalışmalarında ve tavşanlarda yüksek yağlı dietle oluşturulan karaciğer 

yağlanması çalışmasında serum ALT değerinde anlamlı yükselme olduğu bildirilmiştir 

[11, 15, 17, 34, 35]. Tavşanlarda yüksek kolesterollü gıda ile beslenerek yapılan diğer bir 

çalışmada serum ALT değerinde herhangi bir değişiklik saptanmadığı belirtilmiştir [3]. 

Sıçanlar üzerinde yapılan bu çalışmada serum ALT değeri pozitif kontrol ve koruma 

grubundakilerde, negatif kontrol ve tedavi grubuna göre anlamlı oranda yüksek bulundu 

(p<0,05). FMPA uygulanan gruplar arasında ise tedavi grubundaki ALT değeri koruma 

grubundakine göre önemli oranda düşük olduğu tespit edildi (p<0,05). Negatif kontrol 

grubundakilerin ALT değerleri ile tedavi grubundakilerin değerleri birbirine yakın 

olduğu saptandı. Karaciğer için spesifik bir enzim olan ALT, tedavi grubu sıçanlarda 

pozitif kontrol ve koruma grubundakilere kıyasla önemli oranda azalma sağlamasından 

dolayı, FMPA’nın tedavideki etkisinin açığa çıktığı belirlendi. 

Sitozolik ve mitokondrial olan iki izoenzimin birçok formlarına sahip olan AST 

iskelet kası, miyokard ve karaciğerde yüksek konsantrasyonda iken eritrositler ve 

böbreklerde düşük konsantrasyonda bulunur. Serum aktivitesindeki yükselme yumuşak 

doku hasarının bir göstergesidir. AST’nin yarı ömrü nispeten daha uzun olup, kas 
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nekrozu veya karaciğer hasarını takiben yüksek kalma özelliğini 7-10 gün sürdürebilir. 

Fakat karaciğer veya kas yıkımlanmaları veya hasarlarında ALT’ye göre daha geç 

kanda yükselmektedir. Genelde yaygın kas hasarı şiddetli karaciğer hasarından daha 

yüksek AST aktivitesine neden olur [61, 66]. Serum AST için yapılan sıçan ve tavşan 

çalışmaları arasında yüksek yağlı diyetle, DOX verilerek, parenteral beslenme ve CCl₄ 

ile deneysel oluşturulan karaciğer hasarlarında artış gözlenirken [2, 11, 15, 17, 71, 74], 

tavşanlara yüksek kolesterol verilerek yapılan çalışmada ise herhangi bir değişiklik 

görülmediği bildirilmiştir [3]. Çalışmamızda serum AST seviyesi pozitif ve koruma 

gruplarında, negatif ve tedavi gruplarına göre anlamlı oranda yüksek bulundu (p<0,05). 

FMPA uygulanan gruplarda, uygulanmayan pozitif kontrol grubuna göre önemli bir 

şekilde düşüş gözlenirken, tedavi grubunda koruma grubuna göre anlamlı olarak daha 

az bulundu (p<0,05). AST değerinin koruma ve tedavi gruplarında anlamlı olarak düşük 

tespit edilmesi, FMPA’nın karaciğer yağlanmasının koruyuculuğu ve tedavisinde etkin 

olduğunu gösterdi. 

Alkalen fosfotaz (ALP) pek çok fosfat esterlerini hidrolize eden nonspesifik 

enzimlerin grubu olup, ATP’nin defosforilasyonunu katalize eder. Vücutta yaygın bir 

şekilde dağılmıştır. Osteoblast, intestinal mukoza, renal tubuler, plasenta, hepatositer ve 

safra kanalı epitelyal hücrelerinde yüksek konsantrasyonda bulunurlar. ALP aktivitesi 

barsak, böbrek, plesenta ve karaciğer dokusunda da yüksektir. Hastalıklarda serum ALP 

aktivitesindeki artış doku aktivitesinin basit bir yansıması değildir. Serum ALP 

aktivitesi genellikle kemik hastalıklarında ve hepatobilier obstruksiyonlarda belirgin 

artış gösterirken, hepatoselüler hasarlarda hafif artışlara neden olur. Serum enzim 

aktivitelerindeki artışların çoğu, yüksek aktivitelerindeki doku enzimlerinin artan 

salınımı sonucu oluşur. İyileşme döneminde gelişen proseslerde ALP ve GGT 

aktivitelerine katkıda bulunur [61, 66]. Serum ALP değerleri için sıçanlarda 

karbontetraklorür (CCl₄) ile deneysel oluşturulan karaciğer hasarı üzerine yapılan 

çalışmalarda serum ALP değerinin artışının anlamlı olduğu belirtilmektedir [36, 56, 76]. 

Çalışmamızdaki serum ALP değerinde de pozitif, koruma ve tedavi gruplarında negatif 

gruba göre anlamlı olarak yüksek olduğu tespit edildi (p<0,05). Koruma grubunda 

pozitif kontrol ve tedavi gruplarına göre anlamlı olarak artış görülürken, FMPA 

uygulanan gruplardan tedavi grubunda koruma grubuna göre anlamlı olarak daha az 

olduğu saptandı (p<0,05). 
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Gama-Glutamil transferaz (GGT) peptitlerin glutamil kısmının gamma-

aminoasitlere veya diğer peptitlere transferini katalize eder. Bu enzimin, aminoasitlerin 

karaciğer kupffer, periportal damar endotelyal, safra kanalı epitelyal hücreleri ve 

hepatositler içine taşınmasından sorumlu olan gamma-glutamil siklusunda anahtar bir 

rol oynadığı düşünülmektedir. En yüksek böbreklerde (renal tubuler hücreler) sonra da, 

karaciğerde (bilier endotelyal hücreler ve hepatositler) yüksek GGT aktivitesi vardır. 

Ancak akut toksik böbrek hasarında idrardaki aktivitesi plazmadan daha fazladır. Serum 

GGT aktivitesi hepatobiliar obstruksiyonlarda belirgin artış gösterirken, hepato selüller 

nekrozda hafif artış olur [61, 66]. Sıçan ve tavşanlarda CCl₄ ile deneysel oluşturulan 

karaciğer hasarı üzerine yapılan çalışmalarda ve tavşanlarda yağdan yüksek dietle 

oluşturulan karaciğer yağlanmasında GGT değerlerinde anlamlı yükselme olduğu 

bildirilmiştir [11, 34, 74, 76]. Çalışmamızda serum GGT seviyelerinde pozitif kontrol ve 

koruma grupları, negatif kontrol ve tedavi gruplarına göre anlamlı oranda yüksek 

bulundu (p<0,05). FMPA uygulanan gruplardan tedavi grubu koruma grubuna göre 

anlamlı oranda daha az olduğu belirlendi (p<0,05). Koruma grubunda tedavi grubuna 

göre anlamlı oranda daha fazla çıkmasının nedeni, iyileşme döneminde gelişen olayların 

ALP aktivitesinde olduğu gibi GGT aktivitesine de katkı sağlamasından ileri 

gelebileceği ve FMPA’nın karaciğer yağlanmasında koruyucu etkisinden ziyade tedavi 

etkinliğinin daha fazla olduğu düşünüldü.  

 Total protein seviyeleri için yapılan çalışmalardan biri sıçanlarda karbon 

tetraklorür ile deneysel oluşturulan karaciğer hasarı üzerine olup, çalışmada serum total 

protein seviyesindeki düşüşün anlamsız olduğu belirtilmektedir [36]. CCl₄ toksikasyonu 

oluşturulan köpeklerde plazma protein konsantrasyonlarında önemli değişiklik olmadığı 

bildirilmiştir [12]. Total protein değişiklikleri genellikle spesifik değildir. Glomerular ve 

hepatik hastalıklarda ve malabsorbsiyonda seviyesi düşerken, dehidrasyon, 

infeksiyonlar ve neoplazi durumlarında artar [66]. Çalışmamızda total protein 

seviyelerinde negatif kontrol grubuna göre diğer üç grupta azalma izlendi. Negatif 

kontrol grubuna göre pozitif kontrol ve koruma gruplarında anlamlı bir oranda (p<0,05) 

ve tedavi grubunda ise anlamsız oranda azaldığı görüldü. FMPA uygulanan gruplarda 

ise koruma grubundaki protein sentezinin azalışının devam ettiği buna karşın tedavi 

grubunda protein sentezinin yeniden başladığı görüldü. Yapılan çalışmalarda sadece 

karbontetraklorür kullanılarak total protein seviyesindeki azalmanın anlamsız olduğu 

saptanırken, bu çalışmadaki total protein seviyesindeki düşüşün anlamlı olması, hem 
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karbon tetraklorür hem de parafin likit ile karaciğer hasarı ve yağlanması 

oluşturulduğundan dolayı protein sentezinin belirgin bir şekilde aksaması ile 

açıklanabilir.  

 Karaciğerde sentezlenen ve hepatik fonksiyonların değerlendirilmesi için 

kandaki konsantrasyonlarına bakılan proteinlerden yaklaşık %50’si albumindir. 

Karaciğer fonksiyonlarının % 80 oranında kaybı oluştuğunda protein sentezi aksar ve 

özellikle hipoalbumunemi oluşur. Albumin konsantrayonu dehidrasyonla artmasına 

karşın, intrahepatik (hepatik sentezin azalması ve hepatik yıkımlanmanın artması) ve 

extrahepatik (intestinal ve renal kayıp) nedenlere bağlı olarak azalır. Albumin 

değerlerini karşılaştırdığımızda sıçanlardaki CCl₄ ile deneysel oluşturulan karaciğer 

hasarı çalışmasında serum albumin değerinin azalışının anlamlı olduğu belirtilmektedir 

[36]. Süt ineklerinde post–partum dönemde yapılan bir çalışmada FMPA kullanılmış ve 

albumin düzeyinde artış olduğu bildirilmiştir [58]. Çalışmamızdaki albumin 

sonuçlarında ise negatif kontrol grubuna göre pozitif kontrol grubunda anlamlı bir 

şekilde yüksek iken, koruma grubunda anlamlı bir şekilde düşük olduğu tespit edildi 

(p<0,05). Pozitif kontrol grubundaki sıçanlarda albumin seviyesinin yüksekliği su 

tüketiminin azalmasına bağlı olarak dehidrasyon kaynaklı olduğu düşünüldü. FMPA 

uygulanan gruplardan koruma ve tedavi gruplarında pozitif kontrol grubuna göre 

anlamlı bir azalma olduğu saptandı (p<0,05). Buna karşın tedavi grubunda koruma 

grubuna göre albumin seviyesi anlamlı olarak daha yüksek olduğu belirlendi (p<0,05). 

Tedavi grubunda albumin seviyesinin yükselmeye başlamasıyla FMPA’nın etkinliğini 

göstermesi, sığırlarda yapılan FMPA çalışması ile uyum içinde olduğu düşünüldü. 

Karaciğer normal kan glikoz konsantrasyonunun sürdürülmesinde rol oynasa da 

karaciğer fonksiyonları için spesifik olmadığı bildirilmektedir. Diabetes mellitus ve 

stress durumlarında artar, şiddetli hepatik nekrozda sekonder olarak hipoglisemi 

şekillendiği bildirilmiştir [66]. Tavşanlarda yağdan zengin, karbonhidrattan düşük dietle 

yapılan çalışmada glikozun arttığı bildirilmiştir [4]. Tavşanlarda yağdan yüksek dietle 

oluşturulan karaciğer yağlanmasında glikoz değerlerinde anlamlı yükselme olduğu 

belirtilmiştir [46]. Yüksek karbonhidratla obez yapılan farelerdeki bir çalışmada 

serumdaki glikoz değerleri anlamsız olduğu bildirilmiştir [19]. Çalışmamızda ise negatif 

kontrol grubuna göre pozitif kontrol grubunda anlamsız, koruma grubunda ise anlamlı 

şekilde (p<0,05) glikoz seviyesinin düşük olduğu saptandı. Pozitif kontrol grubunda ise 

FMPA uygulanan gruplardan koruma grubunda anlamlı olarak azaldığı ve tedavi 
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grubunda anlamlı olarak yükseldiği belirlendi (p<0,05). Pozitif kontrol ve koruma 

grubundaki glikoz seviyesi düşüşünün sıçanlardaki yem tüketiminin azalmasıyla 

bağlantılı olduğu düşünüldü. 

 Bilirubin karaciğer tarafından metabolize edilen organik bir anyon olup, 

hemoglobin, myoglobin, sitokromlar, katalaz ve peroksidaz içeren hemoproteinlerin 

metabolizması sonucu üretilir. Hemoproteinlerden sentezlenen bilirubinin ortalama 

%85’i hemoglobinden kaynaklanır. Total bilirubin konsantrasyonundaki artış eritrosit 

yıkımlanmasında meydana gelmesinin yanında, primer hepatobiliyer hastalıklarda veya 

extrahepatik obstruksiyonlarda da meydana gelir. Aşırı bilirubin üretimi hepatositler 

tarafından bilirubin bağlanması azaldığında oluşur [66]. Bilirubin seviyelerinde ise 

sıçanlardaki karbontetraklorür ile deneysel oluşturulan karaciğer hasarı çalışmalarında 

artış olduğu bildirilmiştir [2, 56]. Tavşanlarda parenteral beslenme ile oluşturulan 

karaciğer hasarlı çalışmada bilirubin seviyeleri yüksek olduğu belirtilmiştir [71, 72]. 

Çalışmamızda bilirubin değerlerinde pozitif kontrol grubunda negatif kontrol, koruma 

ve tedavi gruplarına göre anlamlı olarak yüksek tespit edildi (p<0,05). FMPA uygulanan 

koruma ve tedavi grubunda pozitif kontrol grubuna göre önemli oranda düşük olduğu 

saptandı (p<0,05). FMPA’nın koruyucu ve tedavi etkinliği görüldü. 

Üre nitrojen karaciğerde ornitin siklusunda amonyak metabolizmasının son 

ürünü olarak kana geçer ve konsantrasyonu nonrenal faktörlerden etkilenebilir. 

Özellikle gıdasal proteinlerin, aminoasitlerin miktarı ve kalitesi üre seviyesini 

yükselttiği belirtilmektedir. Üre konsantrasyonu sadece renal fonksiyonlardaki 

değişikliklerden değil aynı zamanda fizyolojik faktörler ve renal orijinli olmayan 

hastalıklardan da (dehidrasyon, şok, kardiyovasküler nedenler, yüksek proteinli diet, 

hemoraji ve ilaçlar) etkilenir [66].Tavşanlarda DOX verilerek oluşturulan karaciğer 

hasarında üre seviyesinde önemli artış tespit edilmiş [15]. Çalışmamızdaki üre 

seviyelerinde ise negatif kontrol grubuna göre pozitif kontrol, koruma ve tedavi 

gruplarında anlamlı oranda artış kaydedildi (p<0,05). FMPA uygulanan gruplar arasında 

karşılaştırma yapıldığında koruma grubunda yüksek olduğu belirlenirken, tedavi 

grubunda anlamlı olarak düşük olduğu saptandı (p<0,05). Tüm gruplarda yüksek 

olmasının nedeni su tüketiminin azalmasına bağlı hemokonsantrasyondan ileri 

gelmesinin yanında, nefrotoksik bir organik bileşik olan karbontetraklorürden [45] ileri 

gelebileceği de düşünüldü. 
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Lipidler genellikle suda erimeyen organik solventlerde eriyebilen yağ asitlerinin 

esterleri veya esterleşme kabiliyeti olan organik maddeler olarak sınıflandırılırlar. 

Başlıca lipidler kolesterol, kolesterol esterleri, trigliseridler, fosfolipidler ve 

esterleşmemiş yağ asitleridir [66]. Ratlarda orotic asit kullanılarak oluşturulan karaciğer 

yağlanmasında serum trigliserid değerlerinin düştüğü bildirilmiştir [10]. Kolinden fakir 

dietle ratlarda oluşturulan karaciğer hasarında ve yüksek karbonhidratla obez yapılan 

farelerdeki bir çalışmada serumdaki trigliserid değerlerindeki değişikliğin anlamsız 

çıktığı belirtilmiştir [19, 20]. Tavşanlara CCl₄ verilen bir çalışmada ve yağdan yüksek 

dietle oluşturulan karaciğer yağlanmasında trigliserid seviyelerinde artış olduğu 

bildirilmiştir [34, 46, 55]. Holştayn ineklerinde yapılan çalışmada FMPA uygulanan 

ineklerde uygulanmayanlara göre serum trigliserid değerleri anlamlı olarak arttığı 

belirtilmiştir [28]. Farelerde yağdan yüksek dietle yapılan çalışmada trigliserid değerleri 

yüksek bulunduğu belirtilmiştir [43]. Çalışmamızda ise trigliserid seviyeleri pozitif 

kontrol, koruma ve tedavi gruplarında negatif kontrol grubuna göre anlamlı oranda 

yüksek olduğu tespit edildi (p<0,05). FMPA uygulanan koruma ve tedavi gruplarında 

pozitif kontrol grubuna göre anlamlı oranda daha düşük olduğu görülürken (p<0,05), 

koruma ve tedavi gruplarının kendi aralarında anlamsız çıktığı saptandı. Gerek 

karbontetraklorür ve yağlı dietle yapılan gerekse FMPA ile yapılan çalışmalarda olduğu 

gibi bu çalışmada da serum trigliserid seviyesi yüksek tespit edilirken, bulgularımızın 

diğer çalışmalarla [34, 46, 55] uyum içinde olduğu gözlendi.  

Hem edinsel hemde konjenital hepatoselüler hastalıklarda, diabetus mellitus ve 

anoreksi durumlarında serum kolesterol seviyesinde düşme görülür. Bunun yanında 

serum kolesterol konsantrasyonu ile karaciğer yağ konsantrasyonu arasında ters orantı 

olup, şiddetli karaciğer yağlanmasında serum kolesterol düzeyinin aşırı derecede 

düştüğü bildirilmektedir [66]. Ratlarda orotic asit kullanılarak oluşturulan karaciğer 

yağlanmasında serum kolesterol değerlerinin düştüğü bildirilmiştir [10]. Kolinden fakir 

dietle ratlarda oluşturulan karaciğer hasarında ölçülen kolesterol değerleri anlamsız 

çıktığı belirtilmiştir [20]. Tavşanlarda yapılan yağdan zengin, karbonhidrattan düşük 

dietle ve yüksek kolesterollü diet verilerek yapılan çalışmalarda kolesterolün anlamlı 

olarak arttığı bildirilmiştir [3, 4, 33, 55, 74]. Yüksek karbonhidratla obez yapılan 

farelerdeki bir çalışmada serumdaki kolesterol değerlerinde anlamlı bir şekilde artış 

olduğu belirtilmiştir [19]. Holştayn ineklerinde yapılan çalışmada FMPA uygulanan 

ineklerde uygulanmayanlara göre serum kolesterol oranları anlamlı olarak arttığı 
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bildirilmiştir [28]. Süt ineklerinde post–partum dönemde yapılan bir çalışmada FMPA 

kullanılmış ve kolesterol düzeylerinde artış olduğu belirtilmiştir [58]. Çalışmamızdaki 

kolesterol seviyesinde ise koruma grubunda diğer gruplara göre anlamlı oranda yüksek 

olduğu tespit edildi (p<0,05). FMPA uygulanlarda ise tedavi grubunda koruma grubuna 

göre anlamlı olarak daha düşük olduğu saptandı (p<0,05). Yapılan çalışmalarda 

kolesterol seviyelerindeki değişiklikler ile hayvan türleri arasında farklılıklar 

gözlenmektedir. Karaciğer yağlanması olan sıçan ve ineklerde serum kolesterol seviyesi 

düşük bulunurken, tavşan ve farelerde yüksek bulunmuştur. Çalışmamızdaki kolesterol 

seviyesi pozitif kontrol grubunda anlamsız olarak düşük olduğu saptandı (p<0,05). Aynı 

zamanda FMPA uygulanan ineklerde kolesterol seviyesinin yüksek olduğu belirtilirken, 

benzer şekilde çalışmamızda FMPA uygulanan gruplarda uygulanmayan gruplara göre 

kolesterol seviyesinin yüksek olduğu tespit edildi. Karaciğer yağlanmasıyla düşük 

saptanan kolesterol seviyesinin FMPA ile yüksek olarak belirlenmesi, FMPA’nın 

etkinliğini gösterdi.  

Sıçanlara CCl₄, kolinden fakir, yağdan zengin diet verilerek oluşturulan 

karaciğer hasarında H.E. boyama yapılarak balon dejenerasyonu, tek hücre nekrozu, 

mitoz, sentrilobüler nekroz, köprüleşme nekrozu, yağlı karaciğer, inflamasyon, oksidatif 

stres ve fibroz olduğu bildirilmiştir [2, 21, 29, 35, 44, 56, 64]. Tavşanlara yüksek yağlı, 

düşük karbonhidratlı diet, DOX, kolesterollü diet, parenteral beslenme verilerek 

oluşturulan deneysel karaciğer yağlanması ve hasarı çalışmalarında H.E., SUDAN, 

Azan-Mallory, Masson ve Gümüş nitrat (AgNO3) boyaları uygulanmasıyla 1. ve 2. 

derecede yağlanma, vakuoller, nekrotik alanlar, fibrozis, hepatositlerde diffuz 

yağlanma, yağ infiltrasyonu, fokal balonlanma tespit edildiği belirtilmiştir [4, 15, 33, 55, 

72, 74, 75]. Farelere yüksek yağlı diyet verilerek oluşturulan karaciğer yağlanmasında 

H.E. ve Oil Red O boyaması kullanılarak hepatositlerde yağ birikimi görüldüğü 

bildirilmiştir [31, 43]. 

Çalışmamızdaki mikroskobik bulgular için gruplar ayrı ayrı değerlendirildi. 

Negatif kontrol grubunda karaciğer paranşim hücre dizilimi normal olduğu gibi, 

hepatositlerde de dejeneratif ya da nekrotik reaksiyon ya da yangısal infiltrasyon 

saptanmadı. Pozitif kontrol grubunda ise paranşim dokuda hemorajik, geniş ve 

köprüleşmiş koagulasyon nekroz alanları ve bu alanlar çevresinde dejeneratif 

hepatositlerde +3 derecesinde makroveziküler formda yağlı değişimler, portal ve lobüler 

alanlarda sınırlı mononükleer ve polimorfnükleer yangısal hücre infiltrasyonu, portal 
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fibrosis (2. evre) ve bazı alanlarda küçük yağ kistleri görüldü. Genel olarak hepatositler 

balonumsu dejenerasyona uğramış, normal heksagonal şekillerini kaybetmiş, 

sitoplazmaları topaklanmış veya ince iğsi görünüm almış, çekirdekleri merkezde veya 

kısmen kenara itilmiş ve karyopiknozis şekillendiği izlendi. Dokunun genelinde 

hiperemi ve hepatoselüler kolestazis gözlendi. Ayrıca fibrin ve yangı hücrelerinden 

oluşan perihepatit tablosu izlendi. Koruma grubundaki sıçanların karaciğerlerine 

bakıldığında genel olarak +2 derecesinde; hepatositlerin sitoplazmalarında makro ve 

mikrovezküler formda yağlı değişimler, balonumsu dejenerasyon, portal ve lobuler 

alanlarda polimorf nükleer yangısal infiltrasyonlar, hafif düzeyde de portal 

fibrozis(1.evre), ayrıca hemorajik, lokal koagulasyon nekroz alanları ve hiperemi 

izlendi. Tedavi grubu sıçanların karaciğerlerinde ise +1 derecesinde; paranşim dokuda 

lokal olarak bazı hepatositlerde balonumsu dejenerasyon, sitoplazmaları içerisinde hafif 

düzeyde mikroveziküler formda yağlı değişim, lobuler alanlarda mononükleer yangısel 

hücre infiltrasyonu tespit edildi. Ayrıca, kapsulada yangısal infiltrasyon ve 

vaskularizasyona bağlı kalınlaşmalar, subkapsuler yağ doku infiltrasyonu izlendi. 

 FMPA’nın LDH, AST, GGT, Total protein, albumin, glikoz, bilirubin, 

trigliserid seviyelerinde koruyucu ve tedavi edici etkinliği benzer olmasına rağmen, 

ALT, AST, ALP, GGT, Total protein, albumin, glikoz, üre, kolesterol seviyelerinde ise 

tedavi edici etkinliği daha fazla olduğu saptandı. Histopatolojik bakıda ise yağ 

skorlaması açısından yorumlandığında negatif kontrol grubunda +1, pozitif kontrol 

grubunda +3, koruma grubunda +2 ve tedavi grubunda +1 olarak derecelendirildi. 

FMPA’nın uygulanmasıyla koruma grubundaki yağlanmada belirgin azalma 

görülmezken, tedavi grubu sıçan karaciğerlerinde negatif kontrol grubundakilere 

eşdeğer bulgular belirlendi. 

Bu sonuçlar doğrultusunda karbontetraklorür ve parafin likit karışımıyla 

sıçanlarda deneysel oluşturulan karaciğer yağlanmasında Fenoksi-2-metil-2-propiyonik 

asitin koruyucu etkinliğinden ziyade, tedavi edici etkinliğinin daha üstün olduğu 

kanısına varıldı. Bulguların ışığında özellikle kedilerde yaygın ve köpeklerde ise kısmen 

görülen karaciğer yağlanmasının tedavisine Fenoksi-2-metil-2-propiyonik asitin 

kullanılmasının yararlı olacağı ve doğal karaciğer yağlanması olan kedi ve köpeklerin 

tedavisi üzerine klinik çalışmaların yapılmasının gerekli olduğu düşünüldü. 
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