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Yrd. Doç. Dr. ZEKAİ HALICI
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI

TELMISARTAN’IN
SIÇANLARDA DİABETES MELLİTUS’A
BAĞLI GELİŞEN KARACİĞER HASARI

ÜZERİNE KORUYUCU ETKİSİ
VE 

BU ETKİNİN TGF-β İLE MUHTEMEL
İLİŞKİSİ
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• ATE-II reseptörlerinin diyabete bağlı gelişen 
komplikasyonlarda çok önemli rollerinin olması, 

• Yapılan son çalışmalarda;  Diyabete bağlı
komplikasyonların önlenmesinde ARB’lerin ve en önemlisi 
TELMİSARTAN’IN üzerinde yoğun bir biçimde durulması

• Telmisartan ile diyabete bağlı gelişen renal, mikro ve/veya 
makrovasküler (aterosklerozis) komplikasyonların 
önlenmesi yönünde birçok araştırma olması.

BU ÇALIŞMANIN 
GERÇEKLEŞTİRİLMESİNİN

EN ÖNEMLİ ESİN
KAYNAĞIDIR.

ÇÇalalışışma Neden Yapma Neden Yapııldldıı??
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Gerçekleştirdiğimiz çalışmamızda, mevcut çalışmalardan farklı
olarak;

Diyabetin karaciğer hücreleri üzerine etkisinin 
araştırılmasına ilaveten aynı deney kurgusu dahilinde  

telmisartanın karaciğer üzerine koruyucu etkisinin olup 
olmadığı;

a) Konvansiyonel ışık ve elektron mikroskobik,
b) Işık mikroskobik düzeyde İmmunohistokimyasal 
ve son olarak 
c) Hepatositlerin sayısı, hücre ve çekirdek büyüklüğü
niceliksel (modern stereolojik metodlar) metotlar yardımıyla 
(dünyada ilk kez) değerlendirilmiştir.  

ÇÇALIALIŞŞMANIN ESMANIN ESİİN KAYNAN KAYNAĞĞININ ININ 
(Telmisartan) MEVCUT L(Telmisartan) MEVCUT LİİTERATTERATÜÜR R 

BABAĞĞLAMINDA  LAMINDA  İİRDELENMESRDELENMESİİ
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Mevcut Bilgiler IMevcut Bilgiler Işığışığındanda
Telmisartana Telmisartana 

veve
Diyabet Diyabet 

DetaylDetaylıı BakBakışış
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• ARB olan telmisartan diğer ARB’ den farklı olarak bir 
PPAR-γ (Peroksizom Proliferatör Aktivatör 
Reseptör) aktivatörüdür.

• Pioglitazona benzer bir yapı içerir.
• Bu etkisi parsiyel olup PPAR-γ aktivatörlerinin 

aksine ödem ve diğer yan etkileri oluşturmaz.
• En büyük lipofilisiteye sahip ARB’dir.
• Lipid metabolizması üzerine de olumlu yönde etkilidir.
• Monosit aktivasyonunu inhibe ettiğini gösteren 

çalışmalar bulunmaktadır.

NEDEN TELMNEDEN TELMİİSARTAN?SARTAN?
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NEDEN TELMNEDEN TELMİİSARTAN?SARTAN?
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Akti
ve

 ed
er İnhibe eder

PPAR-γ yolağı Anjiotensin yolağı

İnsulin 
direnci

Dislipidemi Hücre 
inflamasyonu

Hücre 
proliferasyonu

HT Oksidatif 
stress    

Telmisartan

NEDEN TELMNEDEN TELMİİSARTAN?SARTAN?
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Peroksizom Proliferatör Aktivatör Reseptör
(PPAR)

• PPARα karaciğer, kalp, kas, damar duvarı

• PPARβ deri, beyin, yağ dokusu 

• PPARγ yağ dokusu, pankreatik beta 
hücreleri, vasküler endotel, makrofaj
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PPAR-γ aktivasyonuyla 
1.Glikoz regülasyonunda yer alan özel adiposit genlerinin 

[GLUT 4] ekspresyonu artar,
2.Yağ asit ve trigliserit seviyeleri azalır,
3.HDL seviyesi artar, inflamasyon azalır, 
4. Oksidatif stres azalır, 
5. Hücre proliferasyonu azalır,
6. Migrasyon azalır.
7.PPAR-γ aktivatörlerinin VDKH kültürlerinde AT1-R 

ekspresyonunu azalttığı gösterilmiştir.
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NEDEN DNEDEN DİİABETUS MELLABETUS MELLİİTUS?TUS?
• 135 milyondan fazla insanı etkilemesi,
• Bu hastalığın  2025 yılında 300 milyondan fazla insanı

etkileyeceğinin hesaplanması,
• ABD’de 4. en sık doktora başvurma nedeni olması yanında  

yıllık 100 milyar dolardan fazla sağlık harcamasının 
yapılıyor olması,

• Kronik renal yetmezliğin, travma dışı ampütasyonun ve 
körlüğün en sık nedeni olması

DİĞER ARAŞTIRMACILAR GİBİ
BİZİM ÇALIŞMALARIMIZI DA 

BU KONUYA YÖNELTMİŞTİR..
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DDİİABETES MELLABETES MELLİİTUS NEDTUS NEDİİR?R?

• Diabetes mellitus; insülin salgısının mutlak veya 
göreceli eksikliği ya da insülin rezistansı ile 
oluşan, hiperglisemi ile kendini belli eden, 
karbonhidrat, yağ ve protein metabolizması
bozuklukları ile karakterize bir hastalıktır. 
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DDİİABETUS MELLABETUS MELLİİTUS NASIL TUS NASIL 
SINIFLANDIRILMAKTADIR?SINIFLANDIRILMAKTADIR?

Güncel Sınıflandırma

Primer diabetes mellitus Sekonder diabetes mellitus

Otoimmün
(tip 1) diabetes mellitus

Otoimmün olmayan
(tip 2) diabetes mellitus

a)İnsüline bağımlı
olmayan DM

b)İnsüline bağımlı
DM

c)Gençlerin erişkin 
başlangıçlı DM 
(MODY) 

a) İnsüline bağımlı
olmayan DM
b) İnsüline bağımlı
DM 

a) Pankreas hastalığı
b) Hormon anomalileri 
c) İlaçlar ve kimyasal 
maddeler 
d) İnsülin reseptör 
anomalileri 
e) Genetik sendromlar 
f) Diğer nedenler. 
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Diabetes Mellitusun; 
“insülin salgısının mutlak veya göreceli eksikliği ya da 

insülin rezistansı ile ilişkili bir patoloji olduğunu”
tekrar hatırlattıktan sonra

konunun bu aşamasında 

İİNSULNSULİİN SALGISI VE ETKN SALGISI VE ETKİİLERLERİİNDENNDEN
BAHSEDBAHSEDİİLMESLMESİİ

YARARLI OLACAKTIR..YARARLI OLACAKTIR..
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İİNSULNSULİİN SALGISI VE ETKN SALGISI VE ETKİİSSİİ

• Pankreas β hücrelerinden salgılanır.
• Glukoz konsantrasyonu insulin salgısını düzenleyen 

anahtar faktördür.
• Glukoz molekülü Glut-2 aracılığıyla beta hücresine 

girerek bir dizi aşama sonrası insulin salgılatır.
• İnsulin hedef dokularda (karaciğer, kas, yağ dokusu) 

heterodimer yapıdaki kendine özel reseptörler 
aracılığıyla etkisini gösterir.
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İİNSULNSULİİN TEMEL ETKN TEMEL ETKİİLERLERİİNNİİN N 
İİNCELENMESNCELENMESİİ

Karbonhidrat metabolizmasına etkileri Lipit metabolizmasına etkisi

İNSULİN

Glukojenez                     

Glukoz oksidasyonu

Glukoneogenez

Glukojenoliz

Ketojenez

Lipoliz

Lipogenez

Protein metabolizmasına etkisi

Protein sentezi

Proteoliz
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DDİİYABETTE METABOLYABETTE METABOLİİK DEFEKTLERK DEFEKTLER--11

• Açlık hiperglisemisi, uygunsuz artmış glukoz üretimi
-Uygunsuz artmış glukoz üretiminden sorumlu ajan 

ise artmış glukagon ve büyüme hormon seviyeleridir.
-Tablo tam oturduğunda kontr-regülatuvar hormon 

(kortizol, ketakolaminler) salınımı ile glukoneogenez 
daha da uyarılır.

• Perifer dokularda glukoz alınımının azalması

GLUKOZ METABOLİZMASI ÜZERİNE OLAN DEFEKTLER
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• Yağ depolarından hızlanan mobilizasyon
• Yağ asidi seviyelerinde artış
• Yağ asidlerinin hızla karaciğer ve kas dokusuna göçü
• Bu yağ asitlerinin KC’de glukoneogenezi 

desteklemesi

DDİİYABETTE METABOLYABETTE METABOLİİK DEFEKTLERK DEFEKTLER--22

LİPİT METABOLİZMASI ÜZERİNE OLAN DEFEKTLER
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DİYABET KOMPLİKASYONLARININ 
PATOGENEZİ-1

• Glikasyon terimi, heksozların proteinlere nonenzimatik, 
glikozilasyon ise enzimatik bağlanmasını yansıtmaktadır. 

• Glike ‘’düşük dansiteli lipoprotein’’ normal reseptörler 
tarafından tanınmaz ve plazma yarı ömrü uzar. Aksine 
‘’yüksek dansiteli lipoprotein’’, natif HDL den daha çabuk 
yıkılır. Böyle değişimler diyabetik hastalardaki aterosklerotik 
gelişmelerden sorumlu tutulabilir 

• Glike kollajen, natif kollajene göre daha az erir ve 
kollajenazlar ile yıkıma karşı daha dirençlidir. Fakat, böyle 
değişimlerin önemi belli değildir. Diyabetik kerotopati ve 
nefropatideki rolleri tartışmalıdır. 

Protein Glikasyonu
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İleri Glikasyon Son Ürünleri 

• Glike proteinler, bir biyoşimik reaksiyon sonucu “ileri 
glikasyon son ürünleri” (AGE) denilen çapraz bağlı
proteinler oluşturur. 

• Makrofaj ve endotel hücreleri üzerinde AGE 
reseptörleri bulunur. 

• AGE’nin reseptörlerine yapışması; sitokinler, vasküler 
adhezyon molekülleri, endotelin-1, tümör nekrozis 
faktörü ve interlökin-1 ve büyüme faktörlerinin (TGF-
β) sentezine veya salınıma yol açar.

DİYABET KOMPLİKASYONLARININ 
PATOGENEZİ-2
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Glukozun Hücre Fonksiyonlarını Bozmada Diğer 
Potansiyel Mekanizmalar

1. Reaktif oksijen türevlerinin yapımı
2. Sitokinlerin aktivasyonu (Anjiotensin II)

3. Büyüme faktörü sitümülasyonu (TGF-β)
4. Bazal membran glikozaminglikanlarının azalması

DİYABET KOMPLİKASYONLARININ 
PATOGENEZİ-3
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Glukozun Hücre Fonksiyonlarını Bozmada Diğer 
Potansiyel Mekanizmalar-2

• Yüksek glukoz seviyeleri makrofaj inflamatuvar faktör-3 ü
(MIF-3), ve benzer şekilde birçok kemokin ve sitokin 
salınımını artırmaktadır.

• Yüksek glukoz seviyeleri nükleer faktör (NF)-kB’i aktive eder.

• Bu madde ise inflamasyonla ilişkili birçok maddenin 
(adhezyon molekülleri, sitokininler ve kemokinler) gen 
ekspresyonunun transkripsiyon faktörüdür.

Sitokinlerin Aktivasyonu

DİYABET KOMPLİKASYONLARININ 
PATOGENEZİ-4
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TGFTGF--ββ
• Fibrojenik sitokindir

• TGF-β gibi fibrojenik sitokinlerin salınımıyla stellat hücre 
proliferasyonunu uyarabilir, (Aktive olmuş insan stellate 
hücreleri ATE-II reseptörleri (ATE-I alttipini) bulundurur)

• TGF-β karşıtı antikorların uygulanması diyabetle ilişkili renal 
hipertrofiyi önler.

• ATE-II ve AGE TGF-β sitokinin ifadesini artırdıklarını işaret 
eden hem in vitro hem de in vivo bulgularca daha da ileri bir 
şekilde öne sürülmektedir. 

Glukozun Hücre Fonksiyonlarını Bozmada Diğer 
Potansiyel Mekanizmalar-3

DİYABET KOMPLİKASYONLARININ 
PATOGENEZİ-5
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Glukozun Hücre Fonksiyonlarını Bozmada Diğer 
Potansiyel Mekanizmalar-4

• Yakın zamanlarda yapılan çalışmalar diyabetik damarlarda 
TGF-β1, kollajen ve AGE ürünlerinin arasındaki ilişkiyi açığa 
çıkarmış ve diyabetik damarlardaki artmış TGF-β1 gen 
ifadesinin ileri glikasyon inhibitörü aminoguanidin uygulanması
ile önlenebildiği gösterilmiştir. 

• İnflamatuvar kemokinleri upregüle eder (IL-8)
• TNF-α’nın salınımını artırır.

TGFTGF--ββ--(2)(2)

DİYABET KOMPLİKASYONLARININ 
PATOGENEZİ-6
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• ACE ya da ATE-II reseptör antagonizmi ile ATE-II’nin 
in vivo inhibisyonunun TGF-β1 gen ifadesinin 
azalması ile ilişkili olduğu gösterilmiştir. 

• ATE-II’yi TGF-β ve renal hasara bağlayan yolak 
deneysel diyabetik nefropatide gösterilmiştir. 

Glukozun Hücre Fonksiyonlarını Bozmada Diğer 
Potansiyel Mekanizmalar-5

DİYABET KOMPLİKASYONLARININ 
PATOGENEZİ-7

ATEATE--IIII
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• ATE-II infüsyonu kalp ve böbrekte fibrozisi 
tetiklemiştir.

• ATE-II oksidatif stresi endotelin-1 aracılığıyla tetikler.
• ATE-II hepatik stallete proliferasyonunu indükler.
• Monositlerden proinflamatuvar sitokinin salgılatır.
• NF-kB üretimini artırır.

Glukozun Hücre Fonksiyonlarını Bozmada Diğer 
Potansiyel Mekanizmalar-6

DİYABET KOMPLİKASYONLARININ 
PATOGENEZİ-8

ATEATE--IIII--(2)(2)
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Bu çalışmanın amacı; alloxan ile diyabet oluşturulmuş olan 
sıçanların karaciğerleri üzerine ATE-II reseptör blokörü

olan telmisartanın etkilerini ışık mikroskobu, stereoloji ve 
elektron mikroskobu düzeyinde incelemektir. Aynı

zamanda TGF-β’nın diyabete bağlı karaciğer hasar 
gelişimindeki rolünü ve hepatik dağılımını

immunohistokimyasal yöntemlerle belirlemek ve bu etki 
üzerine telmisartanın muhtemel koruyucu rolünü gün 

yüzüne çıkarmaktır. 

Özet Olarak…
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MATERYAL
VE

METOD 
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HayvanlarHayvanlar

• Atatürk Üniversitesi Tıbbi ve Deneysel Uygulama ve 
Araştırma Merkezinden temin edilen 15 adet Albino 
Wistar sıçan kullanıldı (200-210gr). 

• Sıçanlara standart pellet yemi ve musluk suyu verildi.
• Sıçanlar laboratuarda standart oda sıcaklığı ve 12 

saat aydınlık/ 12 saat karanlık ortamda saklandı.
• Tüm deney “Atatürk Üniversitesi Hayvan Deneyleri 

Yerel Etik Kurulu (AÜHADYEK)” onayı ile yapıldı.
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Deneysel Gruplar Deneysel Gruplar 

• Grup 1 (5 hayvan) —Non-diyabetik sağlıklı grup
• Grup 2 (5 hayvan) —Diyabetik kontrol grubu
• Grup 3 (5 hayvan) —Diyabetik telmisartan grubu 

(telmisartan verilen diyabetik sıçanlar). 
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AlloxanAlloxan’’la indla indüüklenen Diyabetklenen Diyabet

• 150 mg/kg tek doz alloxan monohidrat çözeltisi 
intraperitoneal olarak uygulandı. 

• Diyabet oluşturulmayan sıçan grubuna ise aynı miktarda 
0.9% NaCl çözeltisi sıçanların peritonuna enjekte edildi. 

• Sıçanlara alloxan uygulamasından 4-6 saat sonra 5 mL 
kadar % 20’lik glukoz solüsyonu periton içi yolla 
uygulandı. 

• 72 saat sonra kuyruk veninden alınan kan örnekleri Accu-
Check Active kan glukoz monitörü ile değerlendirilerek 
sıçanların açlık kan şekeri ölçüldü.

• Serum glukoz seviyeleri 200 mg/dl’nin üzerinde olan 
sıçanlar diyabetik olarak kabul edilip deneye alındı. 
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İİlalaçç UygulamasUygulamasıı

• 30 gün boyunca diyabetik kontrol grubuna ve non-
diyabetik sağlıklı gruba günde 1 ml %0.9’lik NaCl 
solüsyonu oral yoldan verildi. 

• Üçüncü gruba ise 30 gün boyunca oral yoldan 
telmisartan (10mg/kg/gün) 1 ml %0.9’lik NaCl 
solüsyonunda çözülerek uygulandı. 

• Otuz birinci günde tüm hayvanlar yüksek doz genel 
anestezik (tiyopental sodyum, 50mg/kg) ile öldürüldü.

• Karaciğerleri çıkarılarak stereolojik ve histopatolojik 
inceleme için %10’luk formaldehit çözeltisine 
konuldu. 
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Histolojik ProsedHistolojik Prosedüürlerrler

• Dokular %10’luk formaldehit çözeltisinde fikse edildi.
• Derecelendirilmiş alkol serileriyle dehidratasyon 

yapıldı.
• Sonrasında dokular parafine gömüldü. 
• Leica RM2125RT mikrotomu kullanılarak kesildi. 
• Tüm kesitler Hematoxylin-Eosin (H-E) ile boyanarak 

gerekli değerlendirmeler yapıldı.
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Elektron MikroskobuElektron Mikroskobu

• Dokular 0.1 M’lık fosfat tamponunda hazırlanan  
%3’lük glutaraldehit çözeltisinde fikse edildi.

• Post fiksasyon işlemi için  %1’lik fosfat-buffer 
solüsyonunda hazırlanan osmium tetroksitle 
muamele edildi. 

• Derecelendirilmiş alkol serilerinden geçirilerek doku 
suyundan arındırıldı. 

• Dokular Araldite CY 212 içine gömüldü. 
• Dokulardan bir ultramikrotom kullanılarak, hücre altı

düzeyde incelenmek için,  70–80 nm kalınlığında 
kesitler alındı. 

• Alınan kesitler uranil sitrat ve kurşun sitrat ile boyandı
• Son olarak elde edilen kesitler JEOL JEM-1200 

elektron mikroskobunda 80kV hızlandırıcı voltaj 
altında incelendi.

34

İİmmunohistokimyammunohistokimya-- TGFTGF--ββ11

• Antijenlerin açığa çıkarılması için: 10-mmol/L citrate 
buffer (pH 6.0) - 10 dakika,

• Phosphate-buffered saline (PBS) - 15 dakika,
• Avidin/Biotin Block (Avidin/biotin blocking, Invitrogen, 

Turkey)- 10 dakika,
• Phosphate-buffered saline (PBS) - 15 dakika,
• Primary antibody (TGF β RI (V-22), Antibody, Santa 

Cruz Biotechnology, Santa Cruz, CA) at 1:200 
dilution in primary Antibody Dilution Buffer (primary 
antibody diluent, GeneTex, USA) - 1 saat oda 
sıcaklığında,

• Phosphate-buffered saline (PBS) - 5 dakika,
• Secondary biotinylated anti-rabbit antibody (Vector 

Laboratories) - 30 dakika oda sıcaklığında,
• Renk reaksiyonu için, diaminobenzidine detection kit 

(Vector Laboratories),
• Zıt boyama için hematoxylin kullanıldı.



STEREOLOJİ
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Stereolojik Stereolojik İİncelemenceleme

• Elde edilen kalın kesitlerdeki hepatosit sayısı, optik 
disektör sayım metodu kullanılarak, tam donanımlı bir 
sistem aracılığıyla değerlendirildi. 
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ESKİ YAKLAŞIMLARIN HATA 
KAYNAKLARI

1. Üç boyutlu yapılardan elde edilen iki boyutlu kesit 
düzlemlerinde, ortaya çıkan boyut azalma prensibinin fark 
edilememesi,

2. Kesit düzlemlerinde doğrudan incelenemeyen derinlik 
olgusunun görmezden gelinmesi veya bu eksik bilginin bir 
takım düzeltme faktörleriyle telafi edilmeye çalışılması ve 

3. Bir doku bloğu içerisinde bulunan üç boyutlu partiküller ile 
bunların kesilmesiyle elde edilen iki boyutlu izdüşümler 
arasında  matamatiksel bir ilişki kurma çabalarıdır.

Modern Stereolojik YModern Stereolojik Yööntemlerntemler

• İki boyutlu bir kesiti modern mikroskobik 
yöntemler ve yazılımlar sayesinde üç
boyutlu şekilde tarafsız inceleme imkanı
sunar.

• Örnekleme çokluğu ile hata katsayısını
ortadan kaldırır. 
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Disektör sayım metodu:

İki boyutlu iki kesit düzleminin veya kalın kesit 
kullanılması ile oluşturulan üç boyutlu bir sonda ile 
bilinen bir hacimde yer alan partiküllerin sayısını;

a) Partiküllerin şekil, büyüklük ve doku içindeki 
yönelimlerinden,

b) Kesitlerin alınış yönünden

etkilenmeden belirleyebilen yöntemdir.

TEMEL KURALLAR

1. Paralel ve eşit kalınlıkta kesitler alınmalıdır.

2. Kesit kalınlığı, en küçük partikülün üçte biri veya dörtte 
birinden daha büyük olmamalıdır.

3. Kesit sayısı fazla ise, disektör çiftleri veya kalın kesitler, 
sistematik rastgele örnekleme ile seçilmelidir.

4. Alanı bilinen ve uygunluğu bir ön çalışma ile belirlenmiş bir 
tarafsız sayım çerçevesi kullanılmalıdır.



TEMEL KURALLAR
5. Disektör sayım kurallarına göre partikül sayımları
yapılmalıdır.

6. Örnekleme stratejisi, bir bireyde homojen bir biçimde en az 
700-1000 tane partikül sayacak şekilde belirlenmelidir.

54



55

56



57

58



59

60



61

62



63

64



65

66



67

68



69

70



71

72



73

74



75

76



77

78



79

80



81

∑
∑ −

=
Disektör

V V
Q

N
∑
∑ −

=
Disektör

V V
Q

N

82



83

XXYY

(A.Ö.O.) 

XX

YY

84

H. J. G. GUNDERSEN, 1977
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İİstatistiksel Analiz:statistiksel Analiz:

• Hepatositlerin sayısal yoğunluk (Nv) ve hacim 
değerleriyle ilişkili elde edilen tüm veriler, 
İndependent Samples T test (SPSS- Windows 
version 13.0) yardımıyla değerlendirildi. 
Çalışmamızda 0.05 p değeri sınır olarak kabul edildi. 
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Stereolojik SonuStereolojik Sonuççlar:lar:

94

• Veriler istatistiksel olarak değerlendirildiğinde, 
diyabetik kontrol grubu ile (grup 2) telmisartan alan 
diyabetik sıçanlar arasında anlamlı bir fark 
görülmüştür (p<0.05). 

• Diyabetik kontrol grubunda hepatositlerin sayısal 
yoğunluğunda non-diyabetik sağlıklı gruba göre 
%12’lik bir artış bulundu. 

• Telmisartan alan sıçan grubunda ise bu artış
izlenmedi.

A)Hepatositlerin Sayısal Yoğunluğu:
Stereolojik SonuStereolojik Sonuççlar:lar:
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Hepatositlerin Sayısal Yoğunluğu (N/µm³)
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1.Diyabette hiperglisemiye bağlı gelişen birçok 
fizyopatolojik olayın temelinde hepatositlerin fizyolojik 
şartlar dışında çalışmaya itilmesi gelmektedir. Aşırı
yağ göçünün olması, glukagon, kont-regülatuvar 
sistemin aktif hale gelmesi glukoneogenezi iyice aktif 
hale getirerek; hepatositlerde biyokimyasal ve 
metabolik bir baskı oluşturarak; bu baskı sonucu 
kompansatuvar olarak hepatosit sayısını artmış
olabileceğini düşünüyoruz.

2. Aynı zamanda ATE-II gibi birçok sitokininin 
salgılanmasında artma, 

3.Büyüme faktörlerinin salgılanması, 
hepatosit sayısında artışa neden olmuş olabilir.

A)Hepatositlerin Sayısal Yoğunluğu:
•Diyabetik kontrol grubunda (grup 2)

Stereolojik SonuStereolojik Sonuççlar:lar:
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Telmisartan alan grupta hepatosit sayında değişiklik 
olmamasını ise; 
1. AT1 R inhibisyonu, 
2.PPAR-γ aktivasyonuyla yağ asidi dolaşımının 
normale dönmesi ve PPAR-γ diğer yararlı etkileriyle 
hepatositlerdeki metabolik ve biyokimyasal baskının 
kısmende olsa hafifletilmesine, 
3.TGF-β salınımının durması veya azalmasıyla 
oluşabileceğini düşünmekteyiz. 

•Telmisartan verilen diyabetik sıçanlarda (grup 3)

Stereolojik SonuStereolojik Sonuççlar:lar:
A)Hepatositlerin Sayısal Yoğunluğu:
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b. Hepatositlerin Geometrik Hacmi:

• Hepatositlerin geometrik hacmi açısından gruplar 
arasında anlamlı bir fark görülmemiştir 

Stereolojik SonuStereolojik Sonuççlar:lar:

100
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Hepatositlerin geometrik hacmi (µm3 )
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c) Hepatosit c) Hepatosit ÇÇekirdeklerinin Geometrik Hacmi:ekirdeklerinin Geometrik Hacmi:

• Hepatosit çekirdeklerinin geometrik hacmi açısından 
gruplar arasında anlamlı bir fark görülmemiştir 
(p>0.05). 

Stereolojik SonuStereolojik Sonuççlar:lar:
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Hepatosit çekirdeklerinin geometrik hacmi  (µm³)
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Histopatolojik SonuHistopatolojik Sonuççlar:lar:

• 1.Sentral ven klasik lobül olarak adlandırılan yapının 
ortasında normal olarak değerlendirildi. 

• 2.Hepatosit kordonları sentral venden lobülün 
periferine doğru ışınsal olarak uzanmaktaydılar. 

• 3.Hepatosit kordonları sinüzoid adı verilen kapillerler 
aracılığıyla birbirlerinden ayrı seyretmekteydi.

• 4.Klasik lobüllerin periferinde yerleşik olan portal 
alanlar, karaciğer parankimasından sınırlayıcı zon adı
verilen yapılarla ayrılmıştı. 

• 5.Mikroskopik büyük büyütmelerde Kupffer hücresi 
adı verilen makrofajlar sinüzoid duvarlarında açık 
biçimde fark edilmekteydi. 

•Diyabetik olmayan sağlıklı grupta (grup 1)
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• 1.Hem hücre plakaları hem de damarların çevresinde 
anlamlı mononükleer hücre infiltrasyonu gözlendi. 

• 2.Bazı hepatositler kontrol grubuna göre daha 
asidofilikti. 

• 3.Özellikle de portal alanda asidofilik hücrelerde 
sitoplazmada büzülme ve daha koyu ve küçük 
çekirdek gözlendi. 

• 4.Bunlara ilaveten birçok nekrotik odak bulundu. 

Histopatolojik SonuHistopatolojik Sonuççlar:lar:

•Diyabetik kontrol grubunda (grup 2)
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Diyabetik rat karaciğer dokusunda mononükleer 
hücre infiltrasyonunun; giriş bölümümüzde de 
açıklamaya çalıştığımız gibi hipergliseminin 
kendisinin; 
1.MİF-3’i 
2.Sitokinleri 
3.ATE-II’yi
4.Kemokinleri, 
5.NFkB’i, 
6.TGF-Beta’yı
uyarması ve/veya salınımlarını artırması sonucu 
oluştuğu düşünüyoruz.

Histopatolojik SonuHistopatolojik Sonuççlar:lar:
•Diyabetik kontrol grubunda (grup 2)

110

• Diyabetik olmayan sağlıklı grubunkiler ile benzerdi. 

Histopatolojik SonuHistopatolojik Sonuççlar:lar:

•Telmisartan verilen diyabetik sıçanlarda (grup 3)
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Telmisartan verilen diyabetik sıçanların karaciğer 
dokusunda diyabetik grupta bulunan rat karaciğer 
dokusundan farklı olarak mononükleer hücre 
infiltrasyonunun görülmemesini;
1. AT R1 blokajı ile, 
2.TGF-β’nın salınımının azalması veya inhibisyonuyla, 
3.PPAR-γ aktivasyonuyla baskılanan inflamasyonla 
ile oluştuğunu düşünmekteyiz.

Histopatolojik SonuHistopatolojik Sonuççlar:lar:
•Telmisartan verilen diyabetik sıçanlarda (grup 3)
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İİmmunohistokimyasal ve Elektronmmunohistokimyasal ve Elektron--
Mikroskobik DeMikroskobik Değğerlendirmeler:erlendirmeler:

• Telmisartan verilen diyabetik sıçanların karaciğer 
kesitlerinde TGF-β için yapılan immunohistokimyasal 
boyamadan sonra histolojik olarak değerlendirildiğinde, 
hepatositlerin ne sitoplazmasında ne de çekirdeğinde 
immunoreaktivite gözlenmemiştir. Ancak çok az 
miktardaki interstisyel hücre sitoplazmasında ve 
karaciğer sinüzoidal hücrelerinde zayıf bir reaktivite 
belirlenmiştir. Elektron mikroskobik incelemelerinde 
karaciğer kesitlerinin yapıları normaldi.

•Telmisartan verilen diyabetik sıçanlarda (grup 3)
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Telmisartan verilen diyabetik rat grubunda 
immunoreaktivite gözlenememesi;
1.Telmisartanın AT R1 reseptörlerini bloke ederek 
direkt bu reseptörlerle ilişkili olan TGF-β üretim ve 
salınımını inhibe etmesine;

ve/veya
2. PPAR-γ aktivasyonu ile oluşabilecek metabolik ve 
sellüler düzelmenin TGF-β ve diğer sitokinlerin 
üretim ve salınımını indirekt yoldan inhibe ettiğini 
(yeterli derecede AGE oluşmayacağı için) 
düşünüyoruz.

İİmmunohistokimyasal ve Elektronmmunohistokimyasal ve Elektron--
Mikroskobik DeMikroskobik Değğerlendirmeler:erlendirmeler:

Telmisartan verilen diyabetik sıçanlarda (grup 3)
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• Diyabetik kontrol grubunda yalnızca karaciğer bağ
dokusunda değil, aynı zamanda hepatositlerin 
sitoplazmasında da TGF-β karşı güçlü bir 
immunoreaktivite gözlenmiştir. Ayrıca kuppfer 
hücrelerinin çoğunda yoğun bir immunoreaktivite 
vardı. Elektron mikroskop incelemesinde ise 
Diyabetik kontrol grubunda daha fazla yağ damlacığı
ve serbest ribozomlar, genişlemiş düz endoplazmik 
retikulum, birçok intra-stoplazmik vakuol ve düzensiz 
membranları olan genişlemiş mitokondriler 
gözlemledik.Bu grupta aynı zamanda hepatositlerin 
sinüzoidal tarafında düzleşmiş mikrovilluslar, 
düzensiz hatları olan hepatosit hücreleri, geniş ve 
yoğun çekirdekleri ile artmış lizozomlar ve sitoplazmik 
vakuolleri olan aktive edilmiş Kupffer hücreleri 
gözlemledik. 

İİmmunohistokimyasal ve Elektronmmunohistokimyasal ve Elektron--
Mikroskobik DeMikroskobik Değğerlendirmeler:erlendirmeler:

•Diyabetik kontrol grubunda (grup 2)
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• Diyabetik kontrol grubunda yalnızca karaciğer 
bağ dokusunda değil, aynı zamanda 
hepatositlerin sitoplazmasında da TGF-β
karşı güçlü bir immunoreaktivite gözlenmesini 
ise;
1. Hiperglisemiye bağlı
a) Oksidatif stres artmasına
b) İnflamatuvar sikokininlerin salgılanmasına
c) NF-kB salınımının artmasına

İİmmunohistokimyasal ve Elektronmmunohistokimyasal ve Elektron--
Mikroskobik DeMikroskobik Değğerlendirmeler:erlendirmeler:

•Diyabetik kontrol grubunda (grup 2)
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SONUSONUÇÇ
1. Diyabet hastalığı süresince karaciğerde çok sayıda 

morfolojik ve fonksiyonel değişiklik oluştuğunu;
2. Telmisartanın Tip I DM ile indüklenen hepatik 

hasarı azaltabileceğini;
3. Klinik olarak kullanılabilir dozlarda telmisartanın 

üretim ve salınımı artmış TGF-β1’i downregüle 
ederek lezyon gelişimini ve karaciğer fibrogenezini 
güçlü bir şekilde inhibe edebileceğini;

4. Diyabetli veya diyabetsiz hipertansif hastalarda 
patolojik bozukluklara maruz kalabilecek önemli bir 
organ olan karaciğer hasarını iyileştirebileceğini 
düşünmekteyiz.
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Devam Eden Devam Eden ÇÇalalışışmalarmalar

• 1. Stereolojik metodlarla aynı deney serisinde 
Kuppfer hücre sayımı devam etmektedir. 

• 2. Aynı deney serisindeki rat karaciğerlerinde NF-kB, 
COX-2 ve PGE-2 varlığını immunohistokimyasal 
metodlar ile araştırıyoruz. 

• 3. Aynı çalışmadaki tüm deney gruplarımızdaki 
ratların kan Anjiotensin-II seviyelerine bakılacaktır. 
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Gelecekte YapGelecekte Yapıılmaslmasıı
DDüüşşüünnüülen len ÇÇalalışışmalarmalar

• 1. Diyabet oluşturulmuş sıçan karaciğerlerinde ve 
telmisartan, enalapril alan diyabetik rat karaciğer 
dokularındaki ATE reseptörleri, TGF-β, NF-kB ve 
COX-2 protein miktarlarının Western Blotting metodu 
ile gösterilmesi (Proje kısmı yazılmış olup, Mayıs ayı
içinde TUBİTAK 2008 2. Dönemde Başvurusu 
yapılacaktır). 
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