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Hipertrofi

Hücre ve organ boyutunda artış

Kalp ve iskelet kasında hiperplazi olmaz.

Patogenez:  Protein artışı ve ER sayısında artış

Otofaji

• Beslenme yetersizliği
• Atrofik hücreler
• Otofagozom membranı (çift zar)
(Temel olarak ER kaynaklı)

• LC3 otofaji marker’ı
• Atgs geni 

Atrofi

Atrofi patogenezi: Protein sentezinde azalma (ubiquitin aktivasyonu)

Normal 
Hücre

Lipofuscin pigmenti 

Otofajik VaküollerAtrofik
Hücre

Yaşlılık sürecinde ve atrofi durumunda gözlenir.
(Brown Atrofi)
Yaşlılıkta en sık karaciğer ve myokartta gözlenir. 

Atrofi

Serbest radikal hasarını gösterir (wear-tear
pigmenti)
Hücreye zarar vermez

Atrofi
Patolojik atrofi örnekleri:

• Azalmış iş güçü (kullanmama atrofisi) Atelleme sonrası
• İnnervasyon kaybı
• Azalmış kan akımı 
• Yetersiz beslenme  (marasmus) 
• Endokrin uyarı kaybı  (menopozda endomet, vajina , vajina endomet, vajina endomet epiteliepiteli ve meme)ve meme)
• Basınç (Bası atrofisi)
• Senilite (yaşlılık atrofisi)
• Kronik iltihap

Atrofi

Fizyolojik atrofi örnekleri:

• Embriyogenez esnasında notokord ve tiroglossal kistin atrofiye uğraması 
• Doğum sonrasında uterus boyutlarında küçülme 

HÜCRE ADAPTASYON 
MEKANİZMALARI

PAPAPAATATATATAATATTOLOJİ KONU KAMPI
0 552 845 24 55

Dr. Emrullah Beyazyıldız

Videolarla birlikte hızlı bir tekrar atmak ve 
kamp videolarını satın almak için

www. drpatoloji.com sitesini ziyaret 
edebilirsiniz. 
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• Hücresel şişme hücre hasarında morfolojik olarak görülen ilk hücresel 
değişimdir. 
Hücresel şişme 

• Hipoksik bir hücrede ilk etkilenen organel mitokondridir.

• Hipoksik bir hücrede ilk etkilenen sistem aerobik solunumdur.

• Kromatin kümeleşmesi kabalaşmasının temel nedeni pH’da düşme

Hücre HasarıHİPOKSİK HÜCRE HASARI

• HİPOKSİ  è mitokondri hasarı è ATP azalır è

• Aktif transport bozulur è Na-K pompası çalışmaz è

• Na birikimi olur èİntrasellüler sıvı birikimi olur è

• Sonuç è hücresel şişme. (ilk bulgu)

HİPOKSİK HÜCRE 
HASARI 

Metaplazi

Sigara içenlerde ve vitamin A eksikliğinde/fazlalığında solunum sisteminde kolumnar
epitel, skuamöz epitele dönüşür. 

Sekretuar duktuslardaki taş (pankreas, tükürük bezi ve safra kanalı) varlığı normal 
sekretuar kolumnar epitelin stratifiye squamoz epitele dönüşmesine neden olur. 

Kronik sistitte transisyonel mesane epiteli skuamöz epitele dönüşür. 

Barret özefajitinde farklı olarak özefagus skuamöz epiteli intestinal kolumnar epitele
dönüşür. Ayrıca goblet hücreleri gözlenir (en değerli bulgu ).

Metaplazi

Etiyoloji: İRRİTASYON (kronik inflamasyon, sigara vb..)

Sıklıkla epitel dokusunda 
En yaygın formu skuamoz metaplazi
Metaplazi è Displazi è Karsinom

Mezenkimal metaplazi örneği: Myozitis ossifikans

Apokrin metaplazi prekanseröz değil ! 

Hiperplazi

Fizyolojik  (hormonal, kompansatuar)
Laktasyonda meme bezinin büyümesi è hormonal
Gebelikte uterus büyümesi èhormonal
Hepatektomi sonrası hiperplazi è kompansatuar hiperplazi

Patolojik hiperplazi
Östrojen artışı  sonrası Endometrial Hiperplazi
Androjen artışı sonrası Benign Prostat Hiperplazi
Papilloma virüslerinin (HPV) neden olduğu patolojiler

Hipertrofi

Artmış iş gücü

Gebelikte uterus büyümesi (Fizyolojik ) (Hipertrofi + 
Hiperplazi)

Fizyolojik Hipertrofi: Fosfoinositidil 3- kinaz/AKT yolu
Patolojik  Hipertrofi: G protein aracılı yolak

Kardiyak Hipertrofi (ANF gen ekspresyonu)
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NEKROZ

Normal hücre

• Eozinofilide artış
• Homojen boyanma

RNA kaybı (RNA bazofilik boyanır) ve denatüre
globulinlerin artışı

Glikojen kaybı

Nekrotik hücre

HÜCRE ÖLÜMÜ

HİPOKSİK HÜCRE HASARINDA BULGULAR

REVERSİBLE HÜCRE HASARI İRREVERSİBLE HÜCRE HASARI
Hücresel şişme (ilk bulgu)
Mikrovillus bozulması veya yok olması
Membranda blebler
Hücreler arası bağlantılarda gevşeme
Ribozomların endoplazmik retikulumdan
ayrılması
Endoplazmik retikulumda şişme
(intrasellüler myelin figürler)
Bazı nükleer değişiklikler
Protein sentezinde azalma
Hücresel yağlanma (yağlı değişiklik)
Mitokondrinin şişmesi ve küçük amorf yapılar

Hücre membran hasarı (en önemli)
Lizozomların membranlarında yırtılma
ve enzimlerin aktive olması
Şiddetli mitokondri hasarı ve kaba
dansiteler olması
Myelin Figür
Karyoreksiz
Karyolizis
Karyopiknozis

İskemi reperfüzyon hasarı

En sık kalp ve beyin

• Oksijen radikali ve peroksinitrit oluşumunda artış
• Kalsiyum seviyesinde artış
• İnflamasyon
• Kompleman sistemi aktivasyonu (IgM)

Mitokondri

1. Mitokondride geçirgenliği artırıcı gözeneklerin (örn: 
Siklofilin D) oluşumu (Bozulmuş zar potansiyeli, nekroz)

2. Oksidatif fosforilasyonda bozulma ve reaktif oksijen 
ürünlerinde artış

3. Sitokrom c dışa çıkışı --- kaspaz aktivasyonu --- apoptozis

ATPaz
Fosfolipaz
Proteaz
Endonükleaz

Sitokrom c

Kaspaz 9 

Apoptozis

Ca pompası

Fonksiyonları bozulan 
ikinci bir hücre yapısı 
kalsiyum pompasıdır.

Kromatin kümeleşmesi ve kabalaşması
Temel sebep: pH düşmesi
Reversible

Kromatin kondansasyonukondansasyonu ve fragmantasyonufragmantasyonu
Apoptozisin en karakteristik bulgusu
İrreversible
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KASPAPAPAAZ

KASPAZ 9

KASPAZ 3 ve 6

KASPAZ 8 ve 10 Başlatıcı 
(inisiyatör)

Bitirici 
(Exacutor)

İntrinsik yolak (Mitokondriyal Yolak)
Ekstrinsik yolak
(Ölüm reseptörü yolağı)

Her iki yolak

APOPTOZİS

İntrinsik yolak 
(Mitokondriyal Yolak)

Ekstrinsik yolak
(Ölüm reseptörü yolağı)

Temel yolak

KASPAZ 
AKTİVASYONU

•Nekrotik hücrelerin tanınmasını sağlayan moleküller 
DAMP

•Apoptotik hücrelerin tanınmasını sağlayan moleküller
Fosfotidilserin ve Trombospandin

Apoptozis

• Hücresel büzüşme-küçülme (İlk bulgu)
• Kromatin kondansasyonu (en karakteristik bulgu )
• Apoptotik cisimciklerin oluşumu
• Apoptotik cisimciklerin makrofaj tarafından fagositozu 

(Fosfotidilserin ve Trombospandin )

• Apoptozisde nekrozdan farklı olarak inflamatuar reaksiyon 
yoktur ve nötrofil kemotaksisi görülmez. 

• Nekrozdan farklı olarak hücre membranı ve hücresel içerik 
intaktır. 

ApoptozisDiğer Nekroz Tipleri

Likeifaksiyon (Sıvılaşma-Erime) 
Nekrozu

Gangrenöz Nekroz 

Kazeifikasyon (Peynirleşme) Nekrozu 

Yağ Nekrozu (Sabunlaşma Nekrozu) 

Fibrinoid nekroz 

Nekroze doku liquit visköz bir yapıda
Abse ve Santral sinir sistemi iskemisi

Alt ekstremitelerde iskemi (Diyabetik ayak) è Kuru 
gangren (Koagulasyon nekrozu)
Abse eşlik ederse è Yaş gangren (Koagulasyon nekrozu + 
Likeifikasyon nekrozu)

Peynirimsi görünüm. Tüberküloz enfeksiyonları

Memede travma ve pankreatit

İmmün kompleks vaskülit (PAN)

NEKROZ TİPLERİ

Koagulasyon Nekrozu Diğer Nekroz Tipleri

Hücre çatısı korunmuştur.

Nükleusu olmayan eozinofilik ölü 
hücreler 

(Hayalet hücreler) 

Likeifaksiyon (Sıvılaşma-Erime) Nekrozu 

Gangrenöz Nekroz 

Kazeifikasyon (Peynirleşme) Nekrozu 

Yağ Nekrozu (Sabunlaşma Nekrozu) 

Fibrinoid nekroz 

NEKROZ TİPLERİ

Koagulasyon Nekrozu Diğer Nekroz Tipleri

İskemi sonrası gelişir. 
En sık izlenen nekroz tipidir. 

İskemi è Ph düşme
Enzim ve protein denatürasyonu

Enzimatik yıkım vardır.  

Enzimatik yıkım olmaz
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YENİ TATATAATATANIMLANAN HÜCRE ÖLÜMÜ TİPLERİ

• Nekroptozis:  RIPK1-RIPK3,   MLKL,     Kaspaz yok

• Piroptozis: inflamasyon var (IL-1),        Kaspaz 1, 4-5(11)

• Ferroptozis: Fe ve serbest oksijen radikal hasarı – Mitokondri 
dış membranında parçalanma/krista yapısında bozulma

APOPTOZ VE NEKROZUN KARŞILAŞTIRILMASI
ÖZELLİK Nekroz Apoptoz
Hücre boyutu Büyüme(şişme) Küçülme(büzüşme)
Nükleus PiknozisèKaryoreksisè

Karyolizis
Kromatin kondansasyonu ve
fragmantasyonu

Hücre membranı Parçalanmış Sağlam
Hücresel içerik Enzimatik sindirim,

hücre dışına
yayılır.yayılır.yayılır

Sağlam, apoptotik cisimler
olabilir

İnflamasyon Sıklıkla var.var.var Yok
Etkilenen hücre
sayısı

Çok sayıda hücre Tek veya az hücre

Fizyolojik/patoloji
k rol

Her zaman patolojik Sıklıkla fizyolojik (istenmeyen
hücrelerin eliminasyonu)
Patolojik: DNA hasarından sonra
hasarlı hücrede

Apoptozisi artıranlar 

P53, bax, bak, bim, bid, PUMA, 
NOXA, Sitokrom c, APAF-1, 
Smac/DIABLO 

Apoptozisi azaltanlar

Bcl-2, bcl-xl, mcl-x, Mdm2, 
Mdmx, FLIP

Patolojik Apoptozis
örnekleri

• DNA Hasarı 
• Anormal katlanmış protein birikimi (ER STRES)
• CD8 T lenfosit aracılı ölüm (enfeksiyonlar, tümör 

hücresi, rejeksiyon- gvhd)
• Parankimal organlarda duktus obstrüksiyonu

FASL

FAS

FADD

Kaspaz 8

Kaspaz 3

EKSTRİNSİK APOPTOZİS

FLIP

• En iyi bilinen ölüm reseptörü TNFR1 ve ilişkili proteini Fas (CD95)

Sitotoksik T 
Lenfosit

Otoreaktif T lenfosit
Tümör hücresi
Viral ajan

FASL

FAS

FASL

FASFAS

FADD

Kaspaz 8

Kaspaz 3

EKSTRİNSİK APOPTOZİS

ÖLÜM RESEPTÖRÜ

MİTOKONDRİ YOK
SİTOKROM C YOK

T Lenfosit

Hücre

BH3 yapıda proteinler (bim,bid bad)
Sensör proteinler

(bax, bak ) Bcl-2
Bcl-xl
Mcl-1

Kaspaz 9

Kaspaz 3

Apaf-
1

APOPTOZOM

İNTRİNSİK APOPTOZİS

Sitokrom C

MitokondriMitokondri


