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ÖZET 

 

 RATLARDA PARASETAMOL İLE OLUŞTURULAN HEPATOKSİSİTE VE 

OKSİDATİF STRES ÜZERİNE OLEUROPEİNİN KORUYUCU ETKİLERİNİN 

ARAŞTIRILMASI 

Karaova Tunçay Ö. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 

Farmakoloji ve Toksikoloji (Veteriner) Programı Yüksek Lisans Tezi, Aydın, 2022. 

Amaç: Çalışmada, ratlarda parasetamol ile oluşturulan hepatoksisite ve oksidatif stres üzerine 

oleuropeinin koruyucu etkileri araştırıldı.  

Gereç ve Yöntem: Çalışmada Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi 

Deney Hayvanları Üretim ve Araştırma Laboratuvar`ından temin edilen, canlı ağırlığı 200-

250 gr aralığında değişen 5 aylık erkek toplam 48 Wistar Albino rat kullanıldı. Ratlar kontrol, 

parasetamol (3 g/kg/gün), oleuropein (15 mg/kg/gün), parasetamol+oleuropein (sırası ile 

3+15;  3+30; 3+50 mg/kg/gün) ve parasetamol+N-asetilsistein (3+150 g/kg/gün) uygulaması 

olacak şekilde 6 gruba ayrıldı (n=8). Belirtilen ilaç miktarları ratlara oral ve tek doz olarak 

uygulandı. Uygulamadan 24 saat sonra, biyokimyasal analizler için kan örnekleri ile histolojik 

ve oksidan (malondialdehit (MDA) ve antioksidan (glutatyon (GSH), katalaz (CAT), 

süperoksit dismutaz (SOD)) parametre analizleri için karaciğer doku örnekleri toplandı.  

Bulgular: Oleuropeinin (15 mg/kg/gün) karaciğerde nekrotik alanların küçülme sağladığı; 

ancak,  hepatositlerde şişme, vakuoler yapı ve kordon yapısında bozulmalar olduğu ve yüksek 

dozda oleuropeinin (30 mg/kg/gün) ve parasetamol+N-asetilsistein uygulamasının karaciğer 

üzerinde daha iyi koruyucu etki gösterdiği görüldü. Parasetamol grubunda AST (P=0,020), 

ALT (P=0.012)) bilirubin (P=0,039), LDH (P=0,049), üre (P=0,049) ve kreatin (P=0,011) 

seviyeleri ile MDA (P=0,046) düzeyinin anlamlı olduğu gözlendi. Karaciğer CAT düzeyinin 

parasetamol+oleuropein (15 ve 30 mg/kg/gün) ve parasetamol+NAC gruplarında, parasetamol 

grubuna göre düşük ve anlamlı (P=0,022) olduğu belirlendi. 

Sonuç: Çalışmada karaciğerde parasetamolün yol açtığı hepatotoksisite ve oksidatif hasarı 

karşı oleuropein uygulamasının etkinlik sağlayabileceği ve olası karaciğer hasarını azaltmada 

kulanılabileceği; ancak, bunun farklı dozlarda ve uygulama sürelerinde genişletilmiş 

değerlendirme parametreleri ile desteklenmesi kanatine varılmıştır. Bu kapsamda elde 

edilecek sonuçlar oleuropeinin ekonomik ve ulusal kaynaklı yeni bir alternatif koruyucu 

farmakolojik madde modelinin geliştirilmesine katkı sağlayabilir. 

Anahtar kelimeler: hepatoksisite, oksidatif stres. oleuropein, parasetamol. 
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ABSTRACT 

INVESTIGATION OF THE PROTECTIVE EFFECTS OF OLEUROPEIN ON 

HEPATOXICITY AND OXIDATIVE STRESS INDUCED BY PARACETAMOL IN 

RATS. 

Karaova Tunçay Ö. Aydın Adnan Menderes University Health Sciences Institute of 

Pharmacology and Toxicology (Veterinary) M.Sc., Program, Aydın, 2022.  

Objective: In the study, the protective effects of oleuropein on hepatoxicity and oxidative 

stress induced by paracetamol in rats were investigated. 

Material and Methods: In the study, a total of 48 Wistar Albino rats, 5 months old male, 

with a bodyweight of 200-250 g were obtained from the Experimental Animal Production and 

Research Laboratory of Aydın Adnan Menderes University, Faculty of Veterinary Medicine, 

were used. Rats were control, paracetamol (3 g/kg/day), oleuropein (15 mg/kg/day), 

paracetamol+oleuropein (3+15; 3+30; 3+50 mg/kg/day, respectively) and paracetamol+N -

acetylcysteine (3+150 g/kg/day) application was divided into 6 groups (n=8). The specified 

drug amounts were administered to the rats orally and as a single dose. 24 hours after 

administration, blood samples were collected for biochemical analyzes and liver tissue 

samples were collected for histological and oxidant (malondialdehyde (MDA) and antioxidant 

(glutathione (GSH), catalase (CAT), superoxide dismutase (SOD)) parameter analyses. 

Results: Oleuropein (15 mg/kg/day) provides reduction of necrotic areas in the liver; 

however, it was observed that hepatocytes had swelling, vacuolar structure, and cord structure 

deterioration, and high-dose oleuropein (30 mg/kg/day) and paracetamol+N-acetylcysteine 

administration had better protective effects on the liver. In the paracetamol group; AST 

(P=0.020), ALT (P=0.012)), bilirubin (P=0.039), LDH (P=0.049), urea (P=0.049) and creatine 

(P=0.011) levels and MDA (P=0.046) levels was found to be significant. Liver CAT level was 

determined to be lower and significant (P=0.022) in the paracetamol+oleuropein (15 and 30 

mg/kg/day) and paracetamol+NAC groups compared to the paracetamol group. 

Conclusion: In the study, it was determined that oleuropein administration could provide 

efficacy and reduce possible liver damage against hepatotoxicity and oxidative damage 

caused by paracetamol in the liver; however, it has been found to be supported by extended 

evaluation parameters at different doses and administration times. The results to be obtained 

in this context may contribute to the development of a new alternative preservative 

pharmacological model of oleuropein of economic and national origin. 

Keywords: Hepatoxicity, oleuropein, oxidative stress, paracetamol.  
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1.GİRİŞ 

 

Kimyasal adı N-asetil-p-aminofenol (APAP) olan ve asetaminofen olarak da bilinen 

parasetamol analjezik ve antipiretik olarak yaygın bir kullanım alanına sahiptir. Yaygın 

kullanımı parasetamolün ucuz ve kolay ulaşılabilir olmasından kaynaklanmaktadır.  

Beşeri hekimlikte klinik doz aralığında kullanılması güvenli olan parasetamolün yüksek 

dozda ölümcül olabileceği belirtilmektedir (Guggenheimer ve Moore, 2011). Bronstein ve 

diğerleri (2007) tarafından parasetamolün yan etkilerinin büyük oranda parasetamol 

toksisitesinden kaynaklandığını bildirilmiştir. İngiltere ve Amerika Bileşik Devletlerinde 

(ABD) akut karaciğer yetmezliğinin ve toksik ilaç alımlarının yaygın nedenleri parasetamol 

toksisitesi olarak belirtilmektedir (Bernal ve diğerleri, 1998). Amerika Zehir Kontrol Merkezi 

verilerinde her yıl parasetamol alımından kaynaklanan yaklaşık 458 ölüm vakasının 

şekillendiği (Arundel ve Lewis, 2007), ülkemizde hastanelerin acil servislerine gelen 

hastalardan % 59,6`nın ilaç zehirlenmesi kaynaklı olduğu ve bu oranında % 43`nün ise alınan 

ağrı kesici ilaçlardan kaynaklı olduğu görülmüştür (Akkose ve diğerleri, 2005). 

Parasetomolün oral yolla alınmasıyla yetişkinlerde toksisite oluşturan total doz 7,5 gr iken 

çocuklarda minimal doz 150 mg/kg olarak belirtilmiştir (Rose, 1994). Tedavi amacıyla 

kullanılan parasetamolün çoğunluğu glukuronidasyon ve sülfasyon ile vücuttan 

uzaklaştırıldığı, %5-9`lık kısmı ise sitokrom P450 (CYP 450) enzim sistemi ile reaktif 

metabolit N-asetil-para-benzokinonimin (NAPQI)’e dönüştürülür (Jollow ve diğerleri, 1973; 

Moyer ve diğerleri, 2011). Açığa çıkan bu reaktif metabolit glutatyon (GSH) ile 

detoksifikasyona uğrayarak vücuttan atılır. Parasetamolün aşırı dozda karaciğerde hasar 

oluşturan esas reaktif metabolit NAPQI birikimini şekillendirdiği ve antioksidan savunma 

sistemlerinin de baskılanarak hepatoksisiteye neden olduğu belirtilmiştir (Yapar ve diğerleri, 

2007). Parasetamol kaynaklı toksikasyonların tedavisinde antidot olarak N-asetil sistein 

(NAC) kullanımının karaciğer toksisitesini önleyici ve koruyucu etkisinin bulunduğu 

kanıtlanmıştır (Rumack ve diğerleri, 1981; Samuni ve diğerleri, 2013). 

Deneysel parasetamol toksikasyonunda çeşitli antioksidanlar kullanılmış olup, zeytin 

yaprağındaki esas fenolik bileşik olan oleuropein kullanımı oldukça sınırlıdır.  Çalışmada 

Deneysel parasetamol toksikasyonunda oleuropein kullanımının bazı serum biyokimyasal 

parametreler ve karaciğer dokularında oksidan-antioksidan denge sistemleri üzerine 

etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır. 
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2. GENEL BİLGİLER 

 

2.1. Karaciğerin Embriyonal Gelişimi 

 

Karaciğer, safra kesesi ve safra kanalları gebeliğin üçüncü haftasının sonlarında ön 

barsağın kaudalinden ventral yönde endodermal çıkıntı şeklinde oluşmaya başlayan, hepatik 

divertikülden gelişir (Zaret ve diğerleri, 1999). Ön bağırsak oluşumunun ardından, gelişmekte 

olan kalbin fibroblast büyüme faktörü (FGF)’nün bipotent hücreleri uyarması ve septum 

transversum mezenşimden (STM) salınan kemik morfojenetik proteinler (BMP) ön 

bağırsaktan salgılanarak karaciğer gelişimini uyarmaktadır (Bort ve diğerleri, 2006; Dessimoz 

ve diğerleri, 2006; Duncan ve Watt 2001; Rossi ve diğerleri, 2001; Mclin ve diğerleri, 2007). 

Hepatik divertikulum pars hepatika ve pars sistika olarak iki bölümde gelişim gösterir. Pars 

hepatikadaki hücreler hepatositlere farklılaşarak karaciğerin parankimasını oluştururlar. 

Karaciğer hücreleri septum içine doluşurken hepatik divertikül ile ön bağırsak arasındaki 

bağlantısı daralarak safra kanallarını oluşturur. Karaciğer 5-10. hafta arasında hızla büyüyerek 

üst abdominal boşluğun büyük bir kısmını doldurur. Embriyonik karaciğer 6. haftada 

hematopoeze, 12. haftada ise safra üretimine başlar. On üçüncü haftadan sonra safra, duktus 

koledekusdan geçmeye başlayarak mekonyuma yeşil rengini verir (Sadler, 1996; Bulut, 

2006). Dokuzuncu haftada karaciğer total vücut ağırlığının yaklaşık %10’unu oluşturur. 

Karaciğerin bu yüksek ağırlığı, kısmen sinüzoid sayısının fazlalığına bağlansa da, bir diğer 

önemli etken de hematopoetik fonksiyonlarıdır. Hepatik hücrelerle damar duvarları arasında 

beyaz ve kırmızı hücrelerin üretildiği, proliferasyonla karakterize geniş bir hücre ağı yer alır. 

Hematopoetik aktivite gebeliğin son iki ayında yavaş yavaş azalır ve doğumda geriye sadece 

birkaç adet hematopoetik hücre adası kalır (Moore ve Persaud, 2002). 

 

2.1.1. Karaciğer Histolojisi 

 

Yaşam için hayati önem taşıyan organlardan biri olan karaciğer vücudumuzun en büyük 

bezidir. Karın boşluğunun üst bölümünde, diyaframın altında, mide ve bağırsakların üst 

kısmında yer alır. Dışarıdan tek katlı yassı epitel yapısında olan mezotelyum ve onun da 

altında bağ dokudan şekillenmiş peritonun visseral yaprağı (kapsula seroza) ile sarılıdır. Seröz 

kapsülün altında kollagen ve elastik ipliklerden zengin bir bağ dokusu olan Glisson kapsülü 
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(kapsula fibroza) bulunur. Glisson kapsülünün karaciğer içine yaptığı girintilerle karaciğer bir 

milyon kadar lobüle ayrılır. Böylece karaciğer lopçukları şekillenmiş olur. Mikroskopik 

preparatlarda lopçukların, bal peteğine benzer düzensiz altıgenler şeklinde olduğu gözlenir 

(Tanyolaç, 1999; Junqueira ve Carneiro, 2009). İki ya da üç lopçuğun birleşim yerinde arter, 

ven ve safra kanalını içeren portal alanlar (Glisson üçgeni veya Kiernan aralığı) vardır (Ross 

ve Pavlina, 2013). Karaciğer; parankim, stroma, sinüzoidal kapillerler ve Disse aralığını 

içeren yapılardan oluşur (Samancı, 2015). Stroma bağ dokusu yapısındadır içerisinde kan 

damarları, lenfatik damarlar, sinirler ve safra kanalları bulunur. Sinüzoidal kapillerle 

birbirinden ayrılmış karaciğer epitel hücresi (hepatosit) kordonları parankimi meydana getirir. 

Sinüzoidler açık kapiller damarlardır ve hepatosit ile sinüzoidlerin endotelleri arasında Disse 

aralığı adı verilen bir açıklık bulunmaktadır (Kierszenbaum, 2015; Ross ve Pavlina 2013; 

Samancı, 2015).  

Karaciğer lopçuğu diğer bir deyişle hepatik lopçuk karaciğerin fonksiyon gören yapısal 

birimidir. İşlevsel bakımdan klasik lopçuk, portal lopçuk ve portal asinus (karaciğer asinusu) 

olarak sınıflandırılabilir (Kierszenbaum, 2015; Ross ve Pavlina, 2013). Klasik lopçuk 

düzeninde lopçukların kesit yüzleri çok kenarlı oluşumlar şeklindedir. Lopçuğun merkezinde 

Vena sentralis yer alır. Lopçuğun periferinden merkezine doğru ışınsal biçimde hücre 

kordonları (Remark kordonları) uzanır. Kordonlar iki sıralı karaciğer epitel hücrelerinden 

yapılmıştır (Tanyolaç, 1999). Portal damar merkez kabul edilerek, kan akımı yönüne göre 

şekillendirilen lopçuk yapısı portal lopçuk olarak tanımlanır. Safra yapımı karaciğerin önemli 

ekzokrin işlevinin göstergesidir. Karaciğerden ortak hepatik kanalla çıkan safra, Duktus 

sistikus ile safra kesesine akar. Portal lopçuk köşeleri birbirine en yakın vena sentralislerde 

olan ve ortasında portal alan bulunan üçgen yapı tarzındadır. Portal asinus ise uzun köşeleri 

merkezi venden başlayan, kısa köşeleri portal üçgenden geçen elmas şeklinde tasarlanmış bir 

alanı tanımlar (Özkavukçu, 2020). Kan perfüzyonu, metabolik faaliyet ve karaciğer patolojisi 

arasında en iyi bağlantıyı sağlayan yapısal birim portal asinusdur. Karaciğer 

hepatositlerindeki yağ birikimi ve safra yapımı açısından karaciğerin heterojenin bir yapıya 

sahip olduğu belirtilmektedir. Karaciğerdeki heterojen enzim dağılımı metabolik zonlaşmayı 

ortaya çıkarır (Jungerman ve Saae, 1978). Bu zonlar; periferik zon, ara zon ve sentral zon 

şeklindedir. Periferik zon (zon 1); portal kanala en yakın zondur. Vena porta ve arteria 

hepatika’dan gelen kan lobülün çevresinden merkeze doğru ilerlediğinden en yüksek oranda 

besin maddesi ve oksijenle karşılaşan fakat aynı zamanda toksinlerinde fazla miktarda geldiği 

bölgedir. Büyük safra kanallarının tıkanmasında ilk etkilenen bölgedir. Dolaşım 
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bozukluğunda ise en son etkilenen, ilk rejenere olan bölgedir. Bu zonda bulunan 

hepatositlerdeki mitokondriyonlar daha büyüktür ve sayıca daha fazladır (Tanyolaç, 1999). 

Glikojen en çok bu bölgede depolanır, glikoneogenezde daha aktiftir. Zon 1 diğer bölgelere 

göre daha fazla alkalen fosfataz ve transaminaz içermektedir (Tosh ve diğerleri, 1988). 

Periferik ve sentral zon arasında kalan ve kesin olarak sınırlarının belirlenemediği zon ise ara 

zon (Zon 2) olarak tanımlanır. Portal asinusun merkezi venaya en yakın olan zon ise sentral 

zon (Zon 3)’dur. Besin maddelerinden ve oksijenden fakir kanın beslediği bölgedir; ancak, en 

az toksik maddenin geldiği zondur. Büyük safra kanallarının tıkanmasında en son etkilenen 

bölgedir. Dolaşım bozukluğunda ise ilk hasar gören zondur (Özkavukçu, 2020). Kronik anemi 

veya başka nedenlerle oksijen yetersizliği durumunda öncelikle sentral zon’daki (Zon 3) 

hücrelerde küçük damlalı karaciğer yağlanması gözlenir. Fakat enerji düzeyi yüksek rasyonla 

beslemede, depo yağlarının şiddetli mobilizasyonunda ve zehirlenme olaylarında ise Zon 

1’deki hepatositler zarar görerek (büyük damlalı yağlanma) yağlanırlar (Tanyolaç, 1999). 

Karaciğerin beslenmesi iki önemli damar tarafından sağlanır. Kanın büyük bir 

çoğunluğu (%80) abdominal organlardan gelen oksijenden fakir ama besinden zengin kanı 

taşıyan vena porta hepatis, az bir bölümü ise (%20) oksijenden zengin kanı getiren arteria 

hepatika propria’dır (Samancı, 2015). Karaciğerin besleyici damarı arteria hepatika, 

fonksiyonel damarı ise vena porta’dır. Bu damarlar ile lopçuklara gelen kan sinüzoidlere 

açılır (Tanyolaç, 1999). Sinüzoidler içerisinde arteriyel ve portal venöz kan birbirleriyle 

karışır (Bulut, 2006). Sinuzoidlere taşınan kan merkezi venaya doğru ilerler. Merkezi venalar 

birbirleriyle birleşerek, sublobuler venaları, bu venalarında birleşmesiyle vena hepatika’ları 

meydana getirirler. Vena hepatika’lar ise karaciğerin diyaframa bakan yüzünden vena kava 

kavdalis’e açılırlar (Tanyolaç, 1999). 
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Şekil 1. Karaciğerin şematize yapısı (Tortora ve Derrickson, 2012). 

 

 

 

Şekil 2. Karaciğer hepatik ve portal lopçukları ile hepatik asinusun şematize görünümü 

               (Abraham ve Kierszenbaum, 2006). 
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2.1.2. Karaciğerin Fonksiyonları 

 

Vücut için önemli metabolik görevlere sahip olan karaciğerin, karbonhidrat protein ve 

lipid metabolizmasında oldukça önemli işlevleri vardır (Bulut, 2006; Samancı, 2015). 

Kandaki glukoz seviyesinin belirli düzeyde tutulması karaciğerin başlıca görevlerindendir. 

Karaciğer ve kaslar glikozu tokluk durumunda glikojen halinde depo eder, açlık durumunda 

enerji ihtiyacı olduğunda ise depoladığı glikojeni tekrar parçalayarak kullanabilir. Karaciğer 

kaslardan farklı olarak glukoz-6-fosfataz enzimine sahiptir (Anonim, 2021). Bir karaciğer 

hücresi kendisi için gerekli olan proteine ek olarak, albümin, protrombin, fibrinojen ve 

lipoproteinleri de sentezler. Üretilen proteinleri %5’i Kupffer’in yıldız hücreleri tarafından 

geri kalan büyük bir bölümü ise hepatositlerce sentezlenir. Hepatositler sentezlediği 

proteinleri diğer hücreler gibi granüller halinde sitoplazmasında depolamaz, kan dolaşımına 

verir (Bulut, 2006). Karaciğerin amino asit metabolizmasında da görevi vardır. Tepkimeler 

sonucu açığa çıkan amonyağı üreye çevirerek, kanın pH’sını düzenler. Karaciğer kolesterol, 

trigliserit ve fosfolipidler gibi plazma lipidlerinin sentezinde de yer alır (Anonim, 2021). 

Karaciğerin bir başka önemli görevi de safra yapımıdır. Günde yaklaşık 1000 ml kadar safra 

yapılır. Safra safra kesesinde depolanır, gerekli olduğunda ince barsağa salınarak yağların 

sindirimine, kolesterolün taşınmasına, emilime, metabolik atıkların ve ilaçların dışarı 

atılmasına yardım eder. Safra yapımı karaciğerin ekzokrin fonksiyonu olarak kabul edilir 

(Bulut, 2006). Karaciğer demir, A, D ve B12 vitaminlerinin depolandığı bir organdır. 

Genişleyebilme özelliği nedeniyle 500 ile 1000 ml kadar kan da pompalayabilir (Samancı, 

2015).  

 

2.1.3. Karaciğer Toksisitesi  

 

İlaçların ve toksik maddelerin elimine ve metabolize olmasını sağlayan karaciğer, aynı 

zamanda ilaç toksisitesinin hedef organıdır (Kumar ve diğerleri, 2010; Özel ve diğerleri, 

2010). Akut karaciğer hasarı sonucu oluşan karaciğer yetmezliğinin nedenleri arasında 

ilaçların terapötik aralık dışındaki yüksek dozlarda kullanımı sayılabilir. İlaçların ve diğer 

kimyasalların karaciğerde sebeb olduğu hasar hepatotoksisite olarak bilinmektedir (Özel ve 

diğerleri, 2010). Biyotransformasyonla tedavi amacıyla kullanılan ilaçlar safra ya da idrar 

kanalıyla uzaklaştırılabilir duruma gelirler. Metabolize olan ilaçların vücuttan uzaklaştırılması 

ve bazılarının aktive olabilmesinde biyotransformasyon önemli rol oynamaktadır (Dökmeci, 
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2007; Tarantino ve diğerleri, 2009). Bu işlem sırasında açığa çıkan toksik potansiyeli yüksek 

çeşitli kimyasal ajanlar ve metabolitler hepatoksisiteden sorumlu olabilirler (Özel ve diğerleri, 

2010; Tarantino ve diğerleri, 2009). Biyotransformasyon için ilaçlar faz 1 ve faz 2 olmak 

üzere iki farklı reaksiyona maruz kalmaktadırlar (Tarantino ve diğerleri, 2009). 

Faz 1 reaksiyonları: İlaçların suda daha fazla eriyip polar özelliğinin arttığı, 

yükseltgenme, indirgenme ve hidroliz reaksiyonlarıdır (Tarantino ve diğerleri, 2009; 

Yamazaki ve diğerleri, 1999). Faz 1 reaksiyonları sonucunda oluşan polar özelliği yüksek 

grup faz 2 reaksiyonlarında konjügasyon için kullanılmaktadır. Reaksiyonların 

gerçekleşmesini sağlayan enzimlerin çoğunluğu endoplazmik retikulum içerisinde bulunur 

(Teoh ve Farell, 2006). Bu enzimlerden faz 1 reaksiyonları için en önemli olanı sitokrom P-

450 (CYP)`dir (Jancova ve diğerleri, 2010). CYP, sitokrom P grubunun üyelerinden biridir. 

Böbrekler, beyin ve gastrointestinal kanalın yanı sıra insan karaciğerinde en az elli farklı çeşit 

P-450 bulunmaktadır (Haouzi ve diğerleri, 2000; Teoh ve Farell, 2006) ve karaciğerde 

endojen ve ekzojen kaynaklı substrat metabolizmasından sorumludurlar (Jancova ve diğerleri, 

2010). Bu enzimin aktive olabilmesi için NADPH kofaktörüne ihtiyaç vardır (Teoh ve Farell, 

2006). CYP enzim grubunun her bir üyesinin hepatik ekspresyonu genetik olarak 

saptanabilmektedir. Bu genetik faktör toksisitenin her hastada görülmeme nedenini açıklar 

(Jancova ve diğerleri, 2010; Teoh ve Farell, 2006). 

 

 

Şekil 3. Faz 1ve faz 2 reaksiyon şeması (Wikimedia Commons, 2008). 

 

Faz 2 reaksiyonları: Faz 1 reaksiyonlarında açığa çıkan metabolitlerin inaktif hale 

getirilmesi için konjügasyon reaksiyonları olarak da bilinen asetilasyon, metilasyon ve 

sülfasyon reaksiyonlarından oluşur. Bu reaksiyonlarda yer alan enzimler genel olarak yalnız 

karaciğerde bulunmamakla beraber karaciğerde yüksek konsantrasyonlarda bulunmaktadır. 
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Faz 2 reaksiyonları bazı bileşiklerin hepatik metabolizması için yeterli gelebilsede birçok ilaç 

bu reaksiyonların öncesi veya sonrasında bir faz 1 reaksiyonuna ihtiyaç duyabilmektedir 

(Meech ve Mackenzie; 1997; Teoh ve Farell, 2006).  

 

 
Şekil 4. Faz 2 reaksiyonları (Özel ve diğerleri, 2010). 

 

2.2. NSAİİ İlaçlar ve Etki Şekilleri 

 

 Non-streodial anti-inflamatuvar ilaçlar (NSAİİ) günümüzde en çok kullanılan ilaçlar 

arasındadır. Sıklıkla reçete edilen NSAİİ`nin çoğu organik asit yapılı olup genel olarak 

yapısal açıdan heterojen olmasına rağmen benzer terapötik ve yan etkilere sahiptir (Brooks, 

2000; Jones, 2001). Genel olarak analjezik, antipiretik ve antiinflamatuvar etkileri vardır 

(Vane, 2000). NSAİİ`leri benzer etkiler gösteren streoidlerden ayırmak için “Non Streoidal” 

kavramı kullanılır (Buer, 2014) ve bu ilaç gruplarında kortizon bulunmaz (Ardoins, 2016). Bu 

grup ilaçlarının en tanınan üyesi aspirinin yanı sıra parasetamol, ketoprofen, fenilbutanon, 

naproksen, vb.’dir (Kaya, 2009). 

Mide ve bağırsak mukozasında iyi emilen ve çoğu zayıf asit özelliğinde olan NSAİİ`ler 

plazma proteinlerine çok yüksek oranda bağlanıp klirensleri esas olarak hepatik metabolizma 

ve inaktif metabolitlerin yapımıyla gerçekleşir. Karaciğerde oksidasyon ve konjugasyon 

yardımıyla inaktif metabolitlerine dönüşerek idrarla atılan NSAİİ`nin karaciğerden yüksek ilk 

geçiş etkileri bulunmamaktadır (Brooks ,2000; Vonkeman, 2010). Sonuç olarak yapılan 

araştırmalarda NSAİİ`lerin prostaglandin (PG) ve ilgili moleküllerin sentezini baskılayarak 

vücutta çeşitli birçok sisteme etki ettiği bilinmektedir (Vane, 1971). 
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2.2.1. NSAİİ`ların Yan Etkileri 

 

NSAİİ`lerin doz aşımı ve sık periyotlarla alınmaları istenmeyen yan etkiler 

oluşturabilmektedir. Bu etkiler arasında en sık görüleni mide-bağırsak dokularında ülsere 

sebep olabilecek düzeyde hasar vermesidir. Bu dokular üzerinde koruyucu etki oluşturan 

prostaglandin E (PGE) sentezinin engellenmesinin belirtisi mide bulantısı ve kusmadır. 

PGE`lerin düşüşüne bağlı olarak böbrek işlevlerinde bozulmalar ve uterus hareketlerinde 

yavaşlamalar görülebilir. Böbrekteki bu etkileri en çok renin-anjiyotensin sistemleri hasarlı 

hastalarda rastlanmaktadır (Kaya, 2008). Ayrıca TxA2 (tromboksan sentetaz) etkinliğinin 

engellenmesi ile kanın pıhtılaşmasını geciktirici etkinin yanısıra vucütta su tutulması ve buna 

bağlı oluşan ödemlerin artması, astım nöbetleri ve dermatolojik olarak çeşitli yan etkileri 

görülebilmektedir (Ardoin ve diğerleri, 2006; Brooks, 2000; Kaya, 2008). 

 

2.3. Parasetamol’un Kısa Tarihçesi 

 

Parasetamol (N-asetil-p-aminofenol, APAP) ilk kez 1877`de p-nitrofenolün asetik asitle 

reaksiyonundan sentezleyen Hormon Nortrop Morse`dur. Klinik alanda kullanımı ise 1887`de 

Von Mering ile başlamıştır. (Bertolini ve diğerleri, 2006). İçeriği parasetamol olan ilaçların 

temel bileşiği olan asetanilid ve fenasitinin aktif metabolitinin parasetamol olduğu keşfedilene 

kadar parasetamol kullanımı sınırlandırılmıştır. Fenasitin kaynaklı nefrotoksisitenin ortaya 

çıkmasıyla parasetamol kullanımının önü açılmıştır (Bertolini ve diğerleri, 2006; Brunton ve 

diğerleri, 2009). 1948 yılında Brodie ve Axelrold parasetamolün asetanilid ve fenasetinden 

daha az toksik etkiye sahip olduğunu bildirmişlerdir (Brunton ve diğerleri, 2009). 

Parasetamol ilk kez 1955 yılında para-acetylaminophenol`ün kısaltılması formuyla  

‘Tylenol’ adıyla ABD`de, 1956 yılında ‘Pandul’  adıyla ve çocuklar için ‘Panadol elixir’  adı 

altında İngiltere`de kullanıma sunulmuştur (Brodie ve Axelrod, 1948). Dünya çapında en 

geniş kullanım alanına sahip analjezik ve antipiretik ilaçlar arasında yer almaktadır 

(Bonkovsky ve diğerleri, 1994).  

2.3.1. Parasetamol Yapısı ve Özellikleri  

 

N-acetyly-p-aminophenol (APAP) ya da 4-hydroxyacetanilid kimyasal adlarına sahip 

olan parasetamol güçlü bir analjezik ve antipiretiktir (Fairbrother, 1974; Lee, 2004). 

NSAİİ’lardan fenasetanin aktif metaboliti olarak görev yapmaktadır. P-aminofenol türevi 
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parasetamolün yapısı beyaz, kokusuz kristal toz formundadır (Anonim,2002; Fairbrother, 

1974). Moleküler formülü C8H9NO2 (Şekil 5.), moleküler ağırlığı 151.17 g/mol, erime noktası 

169°C, yoğunluğu 1.263 g/cm3, sudaki çözünürlüğü 1.4 g/100 ml (20°C)`dir  Etanol ve 

metanol içerisindeki çözünürlüğü su ve etere oranla çok daha yüksek olup doygun çözeltisinin 

pH`sı 5.5-6.5 değerleri arasında değişen kararlı bir bileşiktir. Asidik veya alkali ortamlarda 

yavaşça asetik asit ve para-aminofenole dönüşmesi parasetamolün kararlığını azaltıcı etkiye 

sahiptir (Akçam ve Çalışkan, 2014; Madenoğlu ve Bozoğluer, 2009). Parasetamolün kimyasal 

ve üç boyutlu yapısı Şekil 5 ve Şekil 6`da gösterilmiştir (Bertolini ve diğerleri, 2006). 

 

  

Şekil 5. Parasetamolün kimyasal yapısı.            Şekil 6. Parasetamolün üç boyutlu yapısı. 

 

2.3.2. Parasetamol Farmakolojik Etki Şekli 

 

Parasetamolün analjezik ve antiinflamatuar etkilerinde periferik ve santral yolakların 

sorumlu olduğu (İlkay ve diğerleri, 2013), bu etkilerini merkezi sinir sistemi (MSS) üzerinde 

yer alan siklooksijenaz (COX) enzim inhibasyonu ve serotonerjik sistemle indirekt etkileşimle 

gerçekleştirdiği düşünülmektedir (Clisoid, 1986). COX inhibitörleriyle benzer farmakolojik 

özellikler gösteren parasetamolün diğer NSAİİ’lara oranlara periferik dokularda daha zayıf 

PG sentezi inhibasyonunu oluşturduğu savunulmaktadır (Boutaud ve diğerleri, 2002; 

Swierkosz ve diğerleri, 2002). Buna bağlı olarak antiinflamatuar özelliğinin güçlü olmaması 

parasetamolün tipik bir COX inhibasyon mekanizmasından ayrı bir etki mekanizmasının 

bulunduğunu göstermektedir (İlkaya ve diğerleri, 2013). 

Genellikle NSAİİ’lar etkilerini siklooksijenaz-1 (COX-1) ve siklooksijenaz-2 (COX-2) 

enzimlerini inhibe ederek gösterirler (Vane, 1971). COX-1 ve COX-2 siklooksijenaz ve 

peroksidaz aktivitelerine sahip iki enzim türüdür (Graham ve Scott, 2005). COX-1 enzimi 

yapısal özelliğe sahipken COX-2 ise indüklenebilir özelliktedir (Bambai ve Kulmacz, 2000; 

Robak ve diğerleri, 1978). Bütün eikozanoidlerin (PG’lerin) kaynağı olan araşidonik asit, 
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hücre membranındaki fosfolipidlerden fosfolipaz A2 enzimi vasıtasıyla doku hasarı oluşturan 

uyarıcılar sonucu oluşur. Oluşan bu araşidonik asit COX enzimleriyle ilk prostoglandin G 

(PGG)`ye sonra PGH2`e dönüşmekte ve ardışık reaksiyonlar sonucu oluşan PGD2, PGF2, PGI2 

(prostasiklin) ve TXA2 (tromboksan A2) sentezlenmektedir (Şekil 7) (Brune ve Patrignani, 

2015). 

 

 

Şekil 7. Siklooksijenaz enziminin etkinliği (Belg ve diğerleri, 2014). 

 

Bu reaksiyonlar sonucu açığa çıkan biyoaktif maddelerin farklı dokularda çeşitli 

reseptörlerle fizyolojik ve patolojik olaylarda farklı etki ve yan etkilere sebep olduğu 

bilinmektedir (Şekil 8) (Patrignani ve diğerleri, 2011). 
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Şekil 8. NSAİİ’ların etki mekanizması (Göktürk, 2017). 

 

Antitombositik etkinliği düşük olan parasetamol plazma proteinlerine fazla 

bağlanmamakla beraber oral antikoagülanlarla ve ürikozik ilaçlarla etkileşimi yoktur 

(Kayaalp, 2012). Parasetamolün varlığı MSS`de saptanan COX-1 ve COX-2 enzimlerinden 

farklı bir COX-3 enziminide bloke etmesi santral analjezik etkisini ortaya çıkardığı 

bilinmektedir (Graham ve Scott, 2005). Antipiretik etkisinin ise beyinde PG’lerin sentez ve 

salıverilmesini inhibe etmesiyle ilgili olduğu düşünülmektedir (Kayaalp, 2009). 

Parasetamolün COX enzim inhibasyonuna sebeb olduğu; ancak, bu etki mekanizsı tam 

anlamıyla açıklığa kavuşamamış ve araştırmalar halen sürmektedir (İlkaya ve diğerleri, 2013). 

 

2.3.3. Parasetamol Farmakokinetik ve Metabolizma 

 

Oral yoldan alınımında gastrointestinal sistem tarafından hızlıca emilen parasetamol 

karaciğerde metabolize olur ve etkisi erken başlar (Kayaalp, 2009; Lancaster ve diğerleri, 

2015). Plazma pik konsantrasyon değerine 30-90 dk`da oral yolla, rektal yolla ise 2-3 saatin 

sonunda ulaşır (Miller ve diğerleri, 1976). Açlık, tokluk ve antikolinerjik ilaçlar 

parasetamolün emilimini etkileyen faktörlerdendir. Bu yüzden emilimi 4 saate kadar çıkabilir 

(Alfio ve diğerleri, 2006). Terapötik düzeyde yarılanma ömrü 2 saat civarındadır (Brunton, 

2009). Oral yoldan alınmasıyla oluşan biyoyararlanım %60-89 arasında değişmektedir (Alfio 

ve diğerleri, 2006). Diğer NSAİİ’lara oranla daha az plazma proteinlere bağlanır (Brunton, 

2006). Vücut sıvılarında oldukça yaygın dağılım gösterir. Analjezik etki oluşturması için 
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gereken plazma konsantrasyonu 10 mcg/ml, antipiretik etki içinse 18 mcg/ml`dir (Alfio ve 

diğerleri, 2006). Analjezik etkisini alındıktan sonra 3-4 saat kadar sürdürebilmektedir (Dargan 

ve diğerleri, 2003). Parasetamolün idrar yoluyla yaklaşık %2-3`ü atılırken, hepatositlerin düz 

endoplazmik retikulumlarında %90-99`u karaciğerde metabolize olur (Brunton, 2006). Esas 

olarak karaciğerde metabolize olan parasetamolün inaktif bileşiklere dönüşümü ve idrarla 

atılmasında glukorinid konjugasyonu, sülfat konjügasyonu ve CYP`e bağlı mikrozomal 

oksidasyon rol oynamaktadır (Miller ve diğerleri, 1976; Yapar ve diğerleri, 2007). Burada 

parasetamolün üridin difosfat glukoronozil transferaz (UDP-glukoronozil transferaz) enzimi 

ile glukronid konjugatına, fenol sülfotransferaz enzimi ile sülfat konjugatına dönüşümü 

sağlanır. Açığa çıkan glukronid ve sülfat konjugatlarının bir kısmı safraya bir kısmı da kan 

dolaşımına katılır (Heard ve diğerleri, 2008). Parasetamolün çok az bir kısmı hepatik CYP-

450 enzim sistemiyle metabolize olmaktadır. Karaciğerde CYP-450 enzim sisteminin 

oluşturduğu toksit metabolit NAPQI`nin bir kısmı protein arilasyonu oluştururken bir kısmı 

da glutatyon konjugatına dönüşür ve safraya iletilir. Oluşan glutatyon konjugantı önce 

parasetamol sisteinilglisin konjugatına sonra parasetamol sistein konjugatına dönüşerek 

bağırsağa geçer. Parasetamolün prostoglandin endoperoksit sentetaz (PGES) enzimiyle N-

asetil-p-benzosemikinonimin (NAPSQI)`e dönüşümü böbreklerde gerçekleşir. Böbreklerde 

sentezlenen NAPSQI daha sonra NAPQI`ne dönüşmektedir. Glukronid konjugasyonunun 

erişkinlerde parasetamolün öncelikli metabolize yolu olması, sülfat konjugasyonun ise bebek 

ve çocuklarda öncelikli yol olması yapılan araştırmalarla belirtilmektedir (Şekil 9) (Bessem ve 

Vermeulen, 2001).  

 

 

Şekil 9. Parasetamol metabolizması (Dargan ve Jones, 2003). 

 

Parasetamolün terapötik dozda verilmesiyle yaklaşık olarak %60`ı glukroniltransferaz 

enzimiyle glukorinik asit, %35`i sülfoniltransferaz enzimiyle sülfürik asit ya da %3`ü sistein 
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konjugatları, %2`lik kısmı ise idrarla direkt olarak atılmaktadır (Larson, 2007). Parasetamolün 

metabolize olmasında terapötik dozlarda CYP3A4, toksik dozlarda CYP2E1 ve CYP1A2 

enzimleri sorumludur (Bessems ve Vermeulen, 2001). Başlıca CYP izoenzimleriyle 

(CYP2E1, CYP1A2, CYP2A6 ve CYP3A4) yeterince reaktif ve hücre makromoleküllerine 

bağlanabilen toksik bir metabolizma ürünü olan NAPQI`ne dönüştürülür. Oluşan bu toksik 

metabolitin toksik olmayan sistein ya da merkaptürik asit konjugatlarına dönüşümü ve idrarla 

elimine edilmesi GSH ile gerçekleşir (Bertolini ve diğerleri, 2006). Doz aşımlarında ortaya 

çıkan NAPQI`nin miktarının fazla olması, GSH`ı tüketerek proteinlerin yapısındaki sisteine 

kovalent bağlanır. Oluşan kovalent bağ proteinleri inaktif hale getirerek hepatik hücre 

ölümüne sebep olur (Dargan ve diğerleri, 2003). 

 

2.3.4. Parasetamolün Yan Etkileri 

 

Terapötik doz aralığında kullanıldığında tolere edilebilir olan parasetamol, alerjik cilt 

reaksiyonları (kızarıklık, döküntü vb.), ilaç ateşi ve cilt alerjisi kaynaklı mukozal lezyonlar 

oluşturabilmekle beraber hematolojik bozukluklara, hipoglisemiye ve böbrek yetmezliğine 

neden olabilmektedir (Graham ve diğerleri, 2005; Insel, 1990). Parasetamolün sağlıklı 

kişilerde kardiyovasküler, solunum sistemi, asit-baz dengesi ve mide mukozası üzerine 

istenmeyen bir etkisi bulunmamaktadır (Küçük ve Yavuz, 2009). Gebelerde kullanımı güvenli 

olmakla beraber renal hastalıkların, gastrointestinal problemlerin ve astımın parasetamol 

kullanımıyla bağlantılı olduğu epidemiyolojik çalışmalarla belirtilmektedir (Fontana, 2008). 

Parasetamol diğer NSAİİ`lara göre astımın kötüye gitmesine ya da astım krizlerine daha az 

sebep olmaktadır (Katzung, 2007). Ayrıca toksik etkinin alkol kullanımıyla ciddi derecede 

arttığı, NSAİİ’lar arasında parasetamolün zehirlenme olaylarına katkısı %49.7 olarak 

belirtilmektedir (Melli ve Kayaalp, 2002). Köpeklerde kazara yenen ilacın zehirlenmeye 

katkısı daha sık (%75) görülürken, kedilerde yanlış kullanıma bağlı (%56) toksikasyon 

oluşabileceği ortaya konmuştur (James ve diğerleri, 1992). 

 

2.3.5. Parasetamolün Hepatoksisitesi 

 

Toksikasyonu kabul görmüş ve karaciğere zarar veren binlerce madde bulunmaktadır 

(Arici, 2008; Fontana, 2008). Bu maddeler arasında karaciğer toksikasyonu oluşturan 

ajanlardan biride parasetamoldur (Larrey, 2005). Güvenli doz olarak bilinen terapötik doz 
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dışındaki aşırı dozlarda parasetamolün hepatik nekroz oluşturduğu (Jaeschke ve diğerleri, 

2002), terapötik dozda CYP sistemi tarafından metabolizasyonu ile oluşan toksik 

metabolizma ürünü NAPQI`nin GSH`ı düşürücü etkisiyle karaciğerde hasar oluşturabileceği 

bildirilmiştir (Gyamlani ve diğerleri, 2002). Parasetamolün toksik metaboliti NAPQI`nin 

vücuttaki detoksifikasyonu normal doz alımına göre yüksek doz alımlarında daha düşüktür. 

Bu detoksifasyonda GSH’nin rol oynadığı, doz aşımlarında GSH tüketimine ve NAPQI 

birikimine bağlı sentrolobüler hepatosellüler nekroz şekillendiği (Lores ve diğerleri, 1995; 

Matta ve Coluzzi, 2009), NAPQI`nin hücresel proteinlerin sistein kalıntılarıyla kovalent 

bağlanması ile nekrozun başladığı belirtilmiştir (Dargan ve Jones, 2003; Hinson ve diğerleri, 

2005). 

Parasetamole bağlı hepatik hasardan sorumlu olan mekanizmalar temel olarak oksidatif 

stres, Ca+2 dengesizliği, protein arilasyonu, iltihabi değişikliklere öncülük eden sinyaller, 

hücre ölüm yollarının harekete geçirilmesi ve transkripsiyon yollarında oluşan değişiklikler 

olarak belirtilmiştir (Gibson ve diğerleri, 1996). Parasetamolün olası hepatoksisitesi kısaca 

CYP siteminin açığa çıkardığı NAPQI`nin GSH`ı tüketip proteinlerle kovalent bağlar kurması 

ile tükenen GSH ve hepatositlerde nitrojen ve oksijen radikallerinin miktarının artmasıyla 

hücrelerin nekrotik değişikliklere uğraması, oksidatif stresin artmasıyla Ca+2 dengesinin 

bozulup mitokondri membran permeabilite transisyonu meydana gelmesi ve ATP kaybıyla 

hücrenin nekroza maruz kalması şeklinde özetlenebilir (Hinson ve diğerleri, 2010). Sonuç 

olarak parasetamolün aşırı dozda ve sıklıkla kullanılması karaciğer toksisitesi ve ölüm 

oranlarında artışları beraberinde getirmektedir. Parasetamolün her yıl bilinçli veya bilinç dışı 

kullanımının sonucu yüzbinin üzerinde parasetamol toksikasyon vakasının görüldüğü ABD 

Zehir Kontrol Merkezi`nin raporunda belirtilmiştir (Dargan ve Jones, 2003). Dünya genelinde 

ilaç kullanımına bağlı meydana gelen ölümcül akut karaciğer nekrozunun başlıca nedeni 

parasetamoldür (Nuh, 2014). 

 

2.3.6. Parasetamol Toksikasyonunda Klinik Bulgular 

 

Parasetamol erişkin bireylerde 7.5-10 g dozlarında karaciğer nekrozu oluşturma ve 20-

25 g üzerindeki dozlarda ölümcül potansiyele sahiptir (Brunton, 2009; Kaplawitz, 2004; Teoh 

ve Farrell, 2006). Alkolün neden olduğu enzim indüksiyonu parasetamolün günlük 4-8 g 

dozda bile hepatoksisite oluşturmasına neden olmaktadır (Kaplawitz, 2004; Teoh ve Farrell, 

2006). Parasetamol toksisitesinde ilaç alımından sonraki evreler; Faz 1 (ilk 24 saat), faz 2 (24-
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72 saat), faz 3 (72-96 saat), faz 4 (96 saat-14 güne kadar) olarak belirtilmiştir. Doz aşımını 

takiben 4. saatin sonunda serumdaki parasetamol konstrasyonu 0,2 mg/ml’den yüksekse 

karaciğer toksisitesi oluşabilir (Şekil 10) Klinik bulgular karaciğer hasarı oluşturan toksik 

dozların 2. veya 4. günlerinde absorbsiyonuna bağlı olarak görülebilmektedir (Hung ve 

diğerleri, 2000). 

 

 

Şekil 10. Plazma parasetamol düzeyinin zamana bağlı değişimi ile karaciğer 

                              hasar ilişkisi (Brunton, 2009). 

 

Parasetamol alımından sonraki faz 1 evresinde (ilk 24 saat); kusma, bulantı, halsizlik, 

iştahsızlık ve karın ağrısı gibi semptomlar ile ALT ve AST enzimlerinde az miktarda artışlar 

görülebilmekle birlikte hiçbir belirtide de görülmeyebilir (T.C.Sağlık Bakanlığı [SB, 2007]). 

Faz 2 evresinde (24 -72 saat); iştahsızlık, bulantı, kusma belirtileriyle beraber karnın sağ üst 

kadranında ağrı, böbrek işlevlerinin bozulması, ALT ve AST değerlerinin yükselmesi, 

bilirubin seviyesinin artması ve protrombin süresinde uzama gözlenebilir (Hung ve diğerleri, 

2000; SB, 2007). Faz 3 evresinde (72-96 saat); transaminazlar da yükselmeler ve bilurubin 

miktarında artışla beraber pıhtılaşma bozukluğu, sarılık ve hepatik ensefalopati ile fulminan 

karaciğer yetmezliği ve çoklu organ yetmezliğine bağlı ölüm bu evrede görülebilir (Hung ve 

Nelson, 2000; SB, 2007). Faz 4 evresi (96 saat- 14 güne kadar); Karaciğer fonksiyonlarının 

normalleştiği ve iyileşmenin ilaç alımından sonra iki hafta kadar sürdüğü ve klinik 

semptomların gözlemlenmediği evredir (SB, 2007). 
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2.3.7. Parasetamol Toksisitesinde Tedavi  

 

Parasetamol toksikasyonun en doğru göstergesi 4 saatin sonundaki kan parasetamol 

düzeyi olarak belirtilmiştir. Toksisitede öncelikle hastanın solunum ve dolaşım fonksiyonları 

değerlendirilir. Parasetamol toksikasyonunda 4 temel yöntem uygulanmaktadır. Bu 

yöntemler; gastrointestinal dekantaminasyon, oral asetil sistein, aktif kömür ve antidot 

tedavisidir. Oral yolla aşırı doz parasetamol alımı takiben 1 saat içerisinde mide yıkama 

işlemi devamında aktif kömür verilebilmektedir. Aktif kömürün NAC emilimini 

düşürebilmesi nedeniyle aktif kömür uygulamasından 1- 2 saat sonra NAC verilmesi 

önerilmektedir (SB, 2007). Parasetamol hepatoksisitenin semptom ve bulguları görülmeden 

antidontal tedaviye başlanması gerektiği, 24 saat içerisinde NAC verilmesiyle karaciğerdeki 

nekrozu önleyici ve azaltıcı etki görülebileceği belirtilmiştir (Moncado ve diğerleri, 1973; 

Moncado ve Higgs, 1993). Antidotlara örnek olarak NAC, sisteamin ve metiyonin 

verilebileceği (Perihan, 2011), en uygun antidotun bulunabilmesine yönelik yapılan 

araştırmalarda güçlü etkisinin yanında en az yan etkiye sahip NAC`nin tercih edildiğini 

göstermektedir (Bartlet, 2004; Kenon, 2008). 

 

2.4. N-Asetil Sistein (NAC) 

 

N-asetil sistein, C6H9NO3S kimyasal formülüne sahip (Şekil 11) ve molekül ağırlığı 

163,2 g/mol olan doğal aminoasit türü L-sisteinin N-asetillenmiş türevidir. Yarı ömrü 2-6 saat 

olup oral ve intravenöz formları bulunmaktadır. Oral yolla alımında hızla emilen NAC`nin 

oral biyoyararlığının %4-10 aralığında olduğu yapılan araştırmalarda belirtilmiştir (Canbaz ve 

diğerleri, 2003; Klein ve Doyon, 2011). 

 

 

Şekil 11. N-asetil sistein kimyasal yapısı (Fisbane, 2008). 
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Sistein ile benzer kimyasal yapıdaki NAC`nin sisteine göre sudaki çözünürlüğünün 

fazla olması, yüksek oksidasyon hassasiyetinin olması ve daha az toksit etki göstermesi 

nedeniyle sisteinden daha güçlü bir sistein kaynağı olarak kullanılmaktadır (Bonanomi ve 

Gazzanigo, 1980). GSH gibi antioksidan bir ajan olan NAC doğrudan serbest radikallerine 

etki ederek ve GSH sentezini arttırmaktadır (Aruomo ve diğerleri, 1989; Gillisen ve Nowak, 

1989). Mukolitik etkisinin yanı sıra araştırmalar sonucu antioksidan özelliğinin 

keşfedilmesiyle GSH miktarının azaldığı ve oksidatif stresin rol oynadığı çeşitli hastalıklarda 

kullanılmıştır (Klein ve diğerleri, 2011; Stanley, 2002). Parasetamol alımından NAC`nin 

uygulanmasına kadar geçen zamanın kısalması hepatoksisite ve ölümleri önlemede etkilidir 

(Rolband ve Marcuard, 1991). 1195 vaka ile çalışılmış bir araştırmada parasetamol alımı 

sonrasında ilk 10 saatte uygulanan NAC tedavisinde %6.1, 10-24 saatleri arasındaki tedavide 

ise %26.4 hepatoksisite değerleri bulunmuştur. Buna ek olarak NAC`nin etkisi ile verişme 

yolları arasında fark olmadığı belirtilmiştir (Kozer ve Koren, 2001). Kısa zamanda ve yeterli 

miktarda uygulanan NAC`nin parasetamole bağlı karaciğer hepatoksisitesini önlemede 

başarılı olduğu ve günümüzde de etkin bir antidontal tedavi yöntemi olarak kabul görmüştür 

(Kozer ve Koren, 2001; Zimmerman ve Maddrey, 1995). 

 

2.5. Oleuropein 

 

Oleoceace (Zeytingiller) familyasından Olea europea (Zeytin ağacı)`nın yapı taşı olan 

oleuropein (OLE) polifenol, elanoik ait ve sekoiridoitlerden oluşmaktadır (Ötleş ve Özyurt, 

2012). Gentianacea (Kantarongiller), cornoleae (Kızılcıkgiller) familyalarında da bulunmakla 

beraber diğer çeşitli çoğu bitkide de oleuropeine rastlanmaktadır (Hassen ve diğerleri, 2015). 

Bourguleot ve Vintilesco tarafından ilk kez 1908`de keşfedilen oleuropeinin yapısı; ancak, 

1960`da tanımlanabilmiştir (Panizzi ve diğerleri, 1960).  
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Şekil 12. Oleuropein kimyasal yapısı (Winkelhausen ve diğerleri, 2005). 

 

Oleuropeinin kimyasal formülü C25H32O13 molekül ağırlığı 540.51 g/mol ve erime 

noktası 89-90˚C olup, kristal olmayan, oldukça acı, suda ve alkolde çözünebilirken eterde 

çözünmeyen bileşik olarak tanımlanmıştır (Laquerre ve diğerleri, 2009). OLE 4-(2-hidroksi 

etil) benzen-1,2-diol kimyasal adına sahip hidroksitrizol olarak da bilinen bir polifenol ile 

sekoiridoit elenoik asit ve glikoz molekülünden oluşmaktadır (Şekil 13) (Gikos ve diğerleri, 

2007). 

 

 

 

Hidroksitiriosol Elenoik asit 

                                                                 

Şekil 13. Hidroksitriosol ve elenoik asitin kimyasal yapısı (Yıldız ve Uylaşer, 2011). 

           

Zeytin yaprağındaki esas fenolik bileşik olan oleuropeine aynı zamanda zeytinyağı ve 

meyvesinde de rastlanmakta, fakat ana kaynağı zeytin yaprağı olarak bilinmektedir (Yıldız ve 

Uylaşer, 2011). Ham zeytinin kurusunda 140 mg/g miktarında bulunurken olgunlaşma 

süresince metabolize olmasıyla bu miktar azalmaktadır. Zeytin yaprağında ise 60-90 mg/g 

oranında bulunmaktadır (Ötleş ve Özyurt, 2012). Olgunluğa erişmemiş ve işlenmemiş 

zeytinin acı tadından sorumlu olan bileşik oleuropeindir (Tan ve diğerleri, 2003). İşlem 

görmüş zeytin ve zeytinyağında acılık daha az olup, nedeni işlem sonucunda bozunma ürünü 

hidroksitrizolün daha çok açığa çıkmasıdır (Ötleş ve Özyurt, 2012). Zeytinin hasattan sonra 

işlem görmeden direk tüketilmemesinin nedeni oleuropeinin suda çözünebilmesidir. Zeytinin 
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tüketilebilecek duruma gelmesi için çeşitli yöntemler bulunmakta, bunlar klasik salamura 

metodu, enzimatik metod, alkali uygulaması ve mikroorganizmalarla hidroliz işlemleridir 

(Yıldız ve Uylaşer, 2011). 

Oleuropein insan vücudunda sindirim sistemi tarafından parçalandıktan sonra 

emiliminin gerçekleştiği ve vücuda alınan OLE`nin tamamı hidroksitirizole ve diğer 

metabolitlere parçalandığı, plazma ve dışkıda bulunmadığı bilinmektedir (Christian ve 

diğerleri, 2004; Visioli ve diğerleri, 2003). Oleuropeinin antioksidan, antikansirojenik, 

antiinflamatuar, antiaterojenik, antimikrobiyal, antiviral aktiviteler de dahil olmak üzere 

çeşitli farmakolojik özelliklerinin bulunduğu birçok araştırmacı tarafından belirtilmiştir 

(Carluccio, 2003; Gikos ve diğerleri, 2007; Micol ve diğerleri, 2005; Sanchez ve diğerleri, 

2007; Tripoli ve diğerleri, 2005; Visioli ve diğerleri, 1998, 2002).Yüksek antioksidan 

kapasitesine sahip olan oleuropeinin bu özelliğinin halka yapısında ki o-hidroksi (kateşol) 

formundan geldiği belirtilmektedir (Benaverde-Garcia ve diğerleri, 2000). Oleuropein bu 

kateşol formu sayesinde oksidasyona engel olduğu ve serbest radikallerin oluşumunu 

durdurucu etki gösterdiği bilinmektedir (şekil 14) (Al-Azzawie, 2006). 

 

 

Şekil 14. Hidroksitrizolün antioksidan metabolizması (Al-Azzawie, 2006). 

 

Bunun yanı sıra saf oleuropeinin antioksidan kapasitesi sınırlıdır. Bu duruma iki farklı 

neden gösterilmektedir. Bunlar OLE`nin kendisinden çok daha güçlü antioksidan etkisi olan 

hidroksitirizole parçalanmasıyla ekstraktın toplam antioksidan kapasitesinin yükselmesi ve 
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ekstrakta yer alan fenolik maddelerin sinerjik etkisidir (Benavente-Garcio ve diğerleri, 2000, 

2002). Ayrıca OLE`nin antioksidan etkisinin C vitamininden, yeşil çaydan ve üzüm 

çekirdeğinden daha fazla olduğu tarafından belirtilmiştir (Back ve diğerleri, 2013). 

Oleuropeinin antikanserejonik etkisini kanser hücrelerinin etrafını geri dönüşümsüz sararak 

bu hücrelerin çoğalmasını, yayılmasını ve başka bölgelere şıçramalarına engel olarak 

göstermektedir (Han ve diğerleri, 2009). Bununla beraber iltihap giderici, damar sertliğini 

engelleyici özelliklerinin olmasının yanı sıra endojen peptidleri bağlama özelliği ile de güçlü 

bir antioksidan etkiye sahip olduğu belirtilmektedir (Gikos ve diğerleri, 2007). Ayrıca 

oleuropein karaciğer hasarına neden olan çeşitli toksik özelliğe sahip kimyasalların etkilerini 

antioksidan aktivite göstererek azalttığı bilinen bir bileşiktir (Maalej ve diğerleri, 2017). 

 

2.6. Serbest Radikaller ve Oksidatif Stres  

 

Serbest radikaller atomlardaki elektronların hareket ettiği orbitallerde bir veya daha çok 

eşleşmemiş elektron bulunduran kimyasal türlerdir (Kurt ve diğerleri, 2005; Rikans ve 

diğerleri, 1994). Formüllerde eşleşmemiş bu elektron bir nokta ile (OH•) sembolize 

edilmektedir (Halliwell, 1996). Kısa ömürlü, kararsız ve oldukça reaktif olan serbest 

radikallerin bu özellikleri eşleşmemiş elektrona sahip olmalarından kaynaklanmaktadır 

(Abdollahi ve diğerleri, 2004; Yoshikawa ve Naito, 2002). Serbest radikaller vücuddaki diğer 

moleküllerle redüksiyon (elektron verme) ve oksidasyon (elektron alma) tepkimeleri 

oluşturabildiklerinden dolayı indirgeyici ve yükseltgeyici olarak etkinlik göstermektedirler 

(Halliwell ve Gutteridge, 1989; Flora, 2007). Canlı organizmada rutin metabolizasyon 

sırasında oluşan serbest radikaller aynı zamanda farklı dış etkenlerin katkısıyla da 

oluşmaktadır. Başta reaktif oksijen türleri (ROT), fagositik hücrelerle mikrobiyal öldürme, 

makrofajlarla tümör destrüksiyonu, oksijen ve diğer gaz yaralanmaları, kimyasal ve 

radyasyon yaralanmaları ve hücre yaşlanması gibi çoğu olay sonucu açığa çıkabilmektedirler 

(Nakazawo ve diğerleri, 1996). Bunun yanı sıra serbest radikaller 3 yolla oluşmaktadırlar 

(Halliwell ve Gutteridge, 1984; Fausto, 2000). Bunlar; 

1. Kovalent bağın homolitik parçalanması (X: Y→ X• + Y•) ile 

2. Kovalent bağdaki elektronların heterolitik bölünmesi veya normal bir molekülden bir 

elektron kaybı (X→ X• + e) (X: Y → X•- + Y+) ile 

3. Normal bir moleküle bir elektron ilavesi (X + e-→ X•) ile oluşabilmektedir  
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Serbest radikaller oksijen ve nitrojen kaynaklı iki ana gruptan oluşmaktadırlar. Kaynağı 

oksijen olanlar “reaktif oksijen türleri (ROT)“ (Tablo 1) ve kaynağı nitrojen olanlar ise  

“reaktif nitrojen türleri (RNS)“ (Tablo 2) olarak adlandırılırlar (Halliwell ve Gutteridge, 1999; 

Valko ve diğerleri, 2007). Reaktif oksijen türlerine örnek olarak hidroksil (OH.), süperoksit 

(O2
.−), peroksil (ROO.), lipit peroksil (LOO.) ve alkoksil (RO.) radikalleri verilebilir. Reaktif 

nitrojen türlerine ise nitrik oksit (NO.) ve nitrojen dioksit (NO2
.) örnek verilebilir. RNS ve 

ROT sınıfı moleküller diğer radikal türlerine kolayca dönüşebilmektedirler. Oksidan 

sınıfındaki başlıca singlet oksijen (1O2), ozon (O3), hidrojen peroksit (H2O2), hipoklorik asit 

(HOCl), peroksinitrit (ONOO−), nitrik asit (HNO2), dinitrojen trioksit (N2O3) ve lipid peroksit 

(LOOH) ise serbest radikaller arasında yer almazlar (Fang ve diğerleri, 2002; Halliwell ve 

Gutteridge, 1999; Pham-Huy ve diğerleri, 2008; Valko ve diğerleri, 2007). Ancak bu 

antioksidanlar patolojik ve fizyolojik hallerde canlılar tarafından üretilip yine canlı 

organizmada kolaylıkla hücreye zarar veren serbest radikal reaksiyonlarını oluşturabilirler. 

Oksidanların bu zararlı etkisi oksidatif stres ve nitrözotif stres olarak belirtilmektedir (Valko 

ve diğerleri, 2007). 

 

Tablo 1. Reaktif oksijen türleri (Halliwell ve Gutteridge, 1999; Valko ve diğerleri 2007). 

Radikaller Non-Radikaller 

Süperoksit (O2
.−) Ozon (O3) 

Peroksil (ROO.) Singlet oksijen ( O2 
1 ) 

Hidroksil (OH.) Lipit peroksitleri (LOO.) 

Hidroperoksil (HO2.) Hidrojen peroksit (H2O2) 

Alkoksil (RO.) Hipoklorik asit (HOCl) 

 

Tablo 2. Reaktif nitrojen türleri (Halliwell ve Gutteridge, 1999; Valko ve diğerleri, 2007). 

Radikaller Non-Radikaller 

Nitrojen dioksit (NO2.) Peroksinitrit (ONOO.) 

Nitrikoksit (NO.) Dinitrojen trioksit(N2O3) 

 Dinitrojen tetraoksit (N2O4)  

 Nitröz asit (HNO2) 

 

Oksidatif stres hücrelerin lipid tabasında peroksidasyona neden olan serbest radikallerin 

üretimi ile vücudun antioksidan savunma sistemi arasındaki dengesizlik olarak tanımlanabilir 

(Cochranc, 1991). Serbest radikallerin etkisiyle bozulan bu oksidatif dengenin görevi hücreyi 
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serbest radikal kaynaklı zararlı etkilerden korumaktır. Bunun yanı sıra hücreler serbest 

radikalleri inaktif hale getirmek ve zararlı etkilerinden korunmak için antioksidanları üretirler. 

Oksidatif stresin belirlenebilmesi için organizmanın tümünün oksidatif hasara uğramasına 

gerek olmadan yalnızca belli bir organ, doku veya zarın hasar görmesi belirleyici 

olabilmektedir. Oluşan bu hasarın sonucunda açığa çıkan oksidatif ürünler biyolojik gösterge 

olarak kullanılabilmektedir. Serbest radikaller ve ROT lipidler, karbonhidratlar, proteinler ve 

nükleik asitleri üzerinde oksidatif hasara neden olmaktadırlar (Yoshikawa ve Naito, 2002). 

Oksidatif stres kaynaklı hastalıklara karaciğer hastalıkları, kas hastalıkları, kanser, böbrek 

yetmezliği, alzeheimer, parkinson örnek olarak verilebilir (Yılmaz ve Bahçecioğlu, 2000). 

 

2.6.1.Serbest Radikallerin Hücre Membran Lipidlerine Etkileri  

 

Serbest radikallerden en fazla etkilenen moleküller hücre içi organellerin 

membranlarında bulunan lipidlerdir (Büyükoğul ve Arslan, 2018; Devasagayam ve diğerleri, 

2008). Lipid peroksidasyonu (LPO) serbest radikallerle başlayan ve çoklu doymamış yağ 

asidi içeren kimyasal zincir reaksiyonudur (Yılmaz ve Bahçecioğlu, 2000). Hücre zarının 

akışkanlığını sağlayan doymamış yağ asitlerinin oksidasyona uğramasıyla oluşan LPO hücre 

zarının akışkanlığının azalmasına ve lipid geçirgenliğini arttırarak lipoproteinlerin kana 

geçmesine neden olmaktadır (Gutteridge, 1995; Niki, 2008). LPO`nun sonucunda açığa çıkan 

ve oksidatif stres belirteci malondialdehit (MDA) miktarıdır. MDA DNA ile kolayca tepkime 

vererek hücrede karsinojenik, mutajenik ve genotoksik etkiler oluşturabilmektedir (Kehrer, 

1993; Porter, 1984; Niki, 1987; Placerve ve diğerleri, 1990; Porter, 1984; Yılmaz ve 

Bahçecioğlu, 2000). 

 

2.6.2. Serbest Radikallerin Hücre Proteinlerine Etkisi 

 

Hücre proteinleri lipitlere oranla serbest radikallerden daha az etkilenirler. Proteinlerin 

serbest radikallerden etkilenme dereceleri yapılarındaki aminoasit bileşimine bağlıdır. 

Histidin, sistein, metiyonin, triozin, fenil alanin, triptofan gibi doymamış bağ ve sülfür içeren 

aminoasitlerden oluşturulmuş bu proteinler radikallerden daha çabuk etkilenirler. Sülfür 

radikalleri ve karbon merkezli radikaller proteinlerle serbest radikallerin reaksiyona girmesi 

sonucu açığa çıkmaktadır (Akkuş, 1995). 
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2.6.3. Serbest Radikallerin DNA Üzerine Etkileri 

 

Özellikle MDA serbest radikali hücre çekirdeğine girerek başlıca DNA ile reaksiyon 

verebilmektedir. Reaksiyon sonucu nükleik asitlerin bazları değişime uğramakta ve DNA 

zincirlerinde parçalanmalar görülmektedir. Oluşan bu hasarlar nihayetinde kromozomlarda 

değişikliklerle beraber sitotoksisiteyi açığa çıkarmaktadır. Yapılan araştırmalarda oksidatif 

açıdan değişmiş 20 tip DNA saptanmıştır. Özetle serbest radikaller değişmiş DNA bağlı 

kanserojenik ve mutojenik etkileri bulunabilmektedir (Fausto, 2000; Halliwell ve Gutteridge, 

1984). 

 

2.7. Antioksidanlar  

 

Hücreler antioksidanlar tarafından gerek direk gerekse dolaylı olarak ilaçların, 

karsinojenlerin ve toksik radikal tepkimelerinin zararlı etkilerinden korunmaktadırlar (Bayır, 

2008; Mercan, 2004). Canlıların yapılarında açığa çıkan serbest radikallerin istenmeyen 

etkilerinden korunmak için geliştirilen pek çok mekanizma bulunmaktadır. Bu mekanizmalar 

hem hücre içi hem de hücre dışında aktivite gösterebilmektedirler (Bayır, 2008; Mercan, 

2004). Mekanizmalar aktivitelerini doymamış yağ asitlerinin oksidasyona uğramasını 

geciktirerek veya tamamen ortadan kaldırarak ve bu sayede serbest radikal hasarını önleyerek 

gösterirler (Young, 2005). Organizmanın oluşturduğu bu sistem “antioksidan savunma 

sistemi” ya da “antioksidanlar” olarak bilinmektedir. Antioksidanların etkileri 4 ana başlık 

olarak incelenebilmektedir (Şekil 15) (Akkuş, 1995; Little ve Gladen, 1999; Willcox ve 

diğerleri, 2004). 

1. Toplayıcı etki (Süpürücü); Oksidan moleküllerin daha zayıf yeni moleküllere 

çevrilmesidir. Küçük moleküller, antioksidan enzimler, trakeobronşiyal mukus 

süpürücü etki gösteren maddeler arasındadır. 

2. Bastırıcı etki; Vitaminler ve flavanoidlerin serbest oksijen radikallerine bir hidrojen 

aktarmasıyla oluşan inaktive işlemidir. 

3. Zincir kırıcı etki, E vitamini, hemoglobin ve seruloplazmin gibi moleküller ve 

minarellerin bağlayıcı serbest oksijen radikallerinin fonksiyonlarını yok etmesidir. 

4. Onarıcı Etki; Oksidan moleküllerin oluşturduğu hasarın antioksidanlar tarafından 

onarılmasıdır. 
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Şekil 15. Serbest radikallere karşı antioksidanların etkileri (Willcox ve diğerleri, 2004). 

 

Antioksidanlar doğal ve yapay (sentetik) olmak üzere ikiye ayrılmaktadırlar. Doğal 

antioksidanlar enzimatik ve enzimatik olmayan (non-enzimatik) iki alt gruptan oluşmaktadır 

(Akagün, 2009). Katalaz (CAT), süperoksit dismutaz (SOD) ve Glutatyon peroksidaz (GPx) 

canlıdaki etkisi yüksek antioksidan enzim çeşitleridir (Cheeseman ve Sloter, 1993). Diğer alt 

grup olan enzimatik olmayan antioksidanlar ise endojen (serüloplazmin, glutatyon, bilurubin, 

laktoferrin, ürik asit, ferritin, albümin, haptoglobin) ve ekzojen (α-tokoferol (vitamin E), β-

karoten, flavonoidler, askorbik asit (vitamin C)) antioksidanlar olarak iki gruba 

ayrılmaktadırlar (Lobo ve diğerleri, 2010). NADPH, NSAİİ, sitokinler (TNF, IL-1 vb.), 

oksidaz inhibitörleri (yerel anestezikler, adenozin vb.), ksantin oksidaz inhibitörleri (tungsten 

ve oksipurinol), trolox-C (α-tokoferol analoğu), kalsiyum kanal blokörleri, mannitol ve 

albümin (non-enzimatik serbest radikal toplayıcıları), rekombinant süperoksit dismutaz ve 

barbitüratlar ekzojen antioksidan olarak kullanılabilen ilaçlardır (Engin, 2007). Sentetik 

antioksidanlar bütillenmiş hidroksitoluen (BHT), bütillenmiş hidroksianisol (BHA), tersiyer 

bütil hidrokinon (TBHQ), gallatlar, norhidroguareyetik asit (NDGA)`dır. Bu antioksidanlar 

gıda endüstrisinde renk, tat, koku, kalitenin korunması ve raf ömrünün uzatılması gibi çeşitli 

amaçlarla kullanılmaktadır (Yavaşer, 2011). 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

 

3.1. Gereç 

 

3.1.1. Cihazlar  

 

  Bu çalışmada kullanılan cihazlar; spektrofotometre (Shimadzu UV-1601), vortex 

(Nüve NM 110), dijital pH metre (Denver 225), buzdolabı/derindondurucu (Samsung RL 662 

BSW), inkübatör (Nüve ES-110), terazi (Shimadzu EB-2200 HU), distile su cihazı (Nüve NS-

112), teflon başlıklı homojenizatör cihazı (IKA Overhead Stirrer), ısıtmalı manyetik karıştırıcı 

(Nüve MK-418), santrifüj cihazı (Hettich Micro 200R), hassas terazi (Shimadzu AX-120), 

etüv (Nüver FN-500) ve su banyosu (Memmeit WNB-10). 

Kullanılan araç ve gereçler; mikropipetler (Eppendorf), farklı hacim ve boyutta balon 

joje, beher glas ve deney tüpü (Isolab 5,10,15 ml), cerrahi makas, pens ve cerrrahi eldiven 

(Beybi). Ayrıca dokuları saklama aşamasında ADÜ Veteriner Fakültesi Biyokimya Anabilim 

Dalı’ndaki -80°C’den (NU 9668E Nuaire, Japonya) yararlanıldı. 

Çalışmanın deneysel kısmında ratlardan alınan kan, karaciğer ve böbrek dokularının 

biyokimyasal enzim testleri için Prestige 24i cihazı ve kit olarak Cormay-Chronolab 

kullanıldı. 

 

3.1.2.Kullanılan Kimyasallar 

 

Çalışmada kullanılan kimyasallar; Oleuropein (Santa Cruz, SC-286622B), parasetamol, 

N-asetil sistein, PBS, EDTA, NaCl (Sigma-Aldrich), metafosforik asit (Merck), ksantin, 

ksantin oksidaz, kloroform (Sigma), ethanol (Merck), NaOH, sodyum fosfat dibazik, bakır 

(II) klorür, sığır serum albümin, DTNB, trikloro asetik asit, nitro blue tetrazolium, sodyum 

sitrat, dipotasyum fosfat, TBA (Sigma-Aldrich), HCI (Carlo Erba), H2O2 (Merck). 

 

3.1.3.Hayvan Materyali 

 

Çalışmada Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Deney Hayvanları 

Üretim ve Araştırma Birimi’nden temin edilen, canlı ağırlığı 200-250 g aralığında değişen 5 

aylık erkek toplam 48 Wistar Albino rat kullanıldı. Deneysel çalışma Aydın Adnan Menderes 
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Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu (31.05.2018 tarih ve 2018/63 sayılı) onayı 

ile gerçekleştirildi. Ratlar çalışma öncesi 15 günlük adaptasyon ve 12 saat aydınlık 12 saat 

karanlık ortamda, 22-24°C oda sıcaklığında şeffaf kafeslerde tutuldu, standart rat yemi ve 

içme suyu ad libitum verildi. Gavajla ratlara uygulanacak kimyasalların hesaplanabilmesi için 

tartılan ratlar pikrik asitle boyandı. 

 

 

Resim 1.Araştırmada kullanılan Wistar Albino ratlar ve gruplar (n=6). 

 

Ratlar uygulama için rastgele 6 gruba ayrıldı (n=6). Deneysel çalışma planı, gruplar, 

verilen madde/ajan ve uygulama dozları Tablo 3’de özetlendi (Mahmoud ve Mahmoud, 2016; 

Mohammadi ve diğerleri, 2012; Sudheesh ve diğerleri, 2013; Şener ve diğerleri, 2003; Yousef 

ve diğerleri, 2010). Ratlara belirtilen ilaç miktarları oral ve tek doz olarak uygulandı.   

 

Tablo 3. Deneysel çalışma planı, gruplar, verilen madde/ajan ve uygulama dozları. 

Gruplar  n Verilen madde/ajan  Uygulama dozu  

Kontrol 

Parasetamol  

Oleuropein  

Parasetamol + Oleuropein 

Parasetamol + Oleuropein 

Parasetamol + NAC 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

--- 

Parasetamol 

Oleuropein  

Parasetamol + Oleuropein  

Parasetamol + Oleuropein  

Parasetamol + NAC 

--- 

3 g/kg/gün  

15 mg/kg/gün 

3 g/kg/gün + 15 mg/kg/gün 

3 g/kg/gün + 30 mg/kg/gün 

3 g/kg/gün + 150 mg/kg/gün 
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İlaç uygulamasından 24 saat sonra 5 mg/kg ksilazin (Alfazyne %2 Enjektabl) ve 50 

mg/kg ketamin (Alfamine %10 Enjektabl) ile anestezi sağlandı. Biyokimyasal analizler ve 

oksidan/antioksidan parametreleri için kardiyak punksiyon yöntemiyle kalpten 4 ml kan 

alınarak serum ve plazma tüplerine aktarıldı. İşlem sonrası ratlar servikal dislokasyon ile 

uyutuldu. 

 

3.2.Yöntem  

 

Oksidan (MDA) ve antioksidan (SOD, CAT, GSH) parametreler için alınan karaciğer 

doku, serum/plazma örneklerinin tartımları yapılarak analiz başlangıcına kadar -80°C’de 

saklandı. 

 

3.2.1.Oksidan ve Antioksidan Parametrelerin Analizi 

 

3.2.1.1. Dokuların Homojenizasyonu  

 

Anestezi etkisindeki ratların ötanazileri sonucu çıkarılan karaciğer dokuları GSH, CAT, 

SOD ve MDA tayini için -80°C’de homojenizasyona kadar bekletildi. Karaciğer dokuların 

aynı bölgesinden 0.5 g`lık kesiler alınarak %10`luk 150 mM’luk fosfat tampon (pH 7.4) ile 

yıkandı. Dokuların kurumasının ardından tekrar fosfat tamponla (%10) 1 dk süreyle 1200 rpm 

devirde homojenizatörde homojenizasyonu sağlandı. Homojenantlar +4°C’de 10 dk buzlu su 

dolu kap içerisinde santrifüjlenerek homojenize edildi. İşlem sonucu üst kısımdan alınan 

süpernantantlar analiz zamanına kadar -80 C’de tutuldu. 

 

3.2.1.2. Total Protein Analizi 

 

Oksidan ve antioksidan parametrelerin hesaplanmasında ara parametre olarak 

kullanılan total protein Biüret yöntemine göre total protein kiti (Archem Diagnastic Ind. Ltd., 

Türkiye) ile gerçekleştirildi, değerler mg/ml protein olarak kaydedildi ve SOD, GSH, CAT ve 

MDA analizlerinin hesaplamalarında kullanıldı.  
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3.2.1.3. Katalaz (CAT) Analizi 

 

Katalaz enzim aktivitesinin ölçüm işlemi Aebi (1984) tarafından bildirilen yönteme 

göre gerçekleştirildi. Bu analiz enzim aktivitesinin H2O2’ nin 240 nm dalga boyunda H2O’a 

dönüşümü esnasında absorbansının düşmesi esasına dayanmaktadır. Absorbans değerinde 

görülen bu azalma CAT enzimin aktivitesi ile doğru orantılıdır. İçerisinde numune ve PBS 

1/15 m/mol/l (pH 7.0) bulunan kuartz küvetlerin herbirine H2O2 eklendi. Spektrofotometrede 

240 nm absorbans değerindeki H2O2'nin 1 dk boyunca azalma hızı kuartz küvetlerde 

belirlendi. CAT enziminin aktivitesi hesaplanarak k/mg protein olarak kaydedildi. 

 

3.2.1.4. İndirgenmiş Glutatyon (GSH) Analizi  

 

GSH düzeyinin analizi Tietze (1969)’nin bildirdiğine göre yapıldı. Bu analizin temeli 

ortamdaki sülfidril gruplu bileşiklerin GSH`ı indirgemesi sonucu görülen rengin yoğunluğu 

ile GSH aktivitesinin doğru orantılı olmasıdır. Kullanılacak olan prespitasyon solüsyonu için 

1.67 glasial metafosforik asit, 30 g NaCl ve 0,2 g di-sodyum EDTA 100 ml distile suda 

çözdürüldü. Fosfat tampon için 42,5 g Na2HPO4 hassas terazide tartılarak 1000 ml distile 

suyla tamamlandı. Son reaktif çözeltisi 0.04 g DTNB ve 1.13 g sodyum sitrat (tribazik 

dihidrat) 100 ml distile su ile hazırlandı. Kör tüplerine 1,5 ml prespitasyonla beraber 1 ml 

distile su konuldu ve vorteks işlemi yapıldı. İşlem sonrası 5 dk ara verilip 5 ml’lik cam tüplere 

süzüldü. 1 ml süzüntü 0,5 ml DTNB kör ve numune tüplerine aktarılıp spektrofotometrede 

412 nm de 4 dk içerisinde okundu. Sonuçlar mg/g protein olarak kaydedildi. 

 

3.2.1.5. Süperoksit Dismutaz (SOD) Analizi 

 

SOD düzeyi Sun ve diğerleri (1988) tarafından belirtilen yönteme göre belirlendi. 

SOD akitivitesi ksantin oksidaz enziminin yardımıyla ksantinin ürik aside dönüşümüyle 

oluşan süperoksit radikallerinin tetrazolium (NBT) ile reaksiyon verir. Bu reaksiyon sonucu 

formazon (mor) boyası oluşur. Formazonun oluşumu ve absorbasın azalması SOD enziminin 

süperoksit radikallerini H2O2’e dönüştürmesiyle doğru orantılıdır. Bu yöntemle yapılan 

analizde numuneler köre karşı 560 nm’de okundu, sonuçlar U/mg protein olarak belirtildi. 
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3.2.1.6. MDA (Malondialdehit) Analizi 

 

Hücre zarında yer alan serbest radikallerin oluşturduğu lipid peroksidasyonunun 

(LPO) reaktifliği yüksek aldehit yapısındaki en önemli sonucu MDA’dır. Bu ürünün 

seviyesini saptamak amacıyla yapılan metod MDA analizidir. MDA tayininin temeli 

tiyobarbitürik asitle (TBA) asidik ortamda reaksiyonu sonucu oluşan rengin 532 nm dalga 

boyunda optik dansitesinin ölçülmesidir. Bu yöntem Okhawa ve diğerlerinin (1979) metodu 

yardımıyla yapıldı. Elde edilen absorbanslar 1.56x105/M/cm katsayısıyla çarpılıp nmol/mg 

protein cinsinden belirtildi. 

 

3.2.1.7. Biyokimyasal Analizler  

 

Serum/plazma BUN (mg/dL), kreatin (mg/dL), üre (mg/dL) ve bilirubin (total ve 

direkt) düzeyleri (mg/dL) ile AST (IU/L), ALT (IU/L), ALP (U/L), GGT (IU/L) ve LDH 

(IU/L)  düzeyleri Cormay-Chronolab kit yardımı ile Prestige 24i cihazı kullanılarak belirlendi.  

 

3.2.2. Histolojik Yöntem 

 

Histolojik inceleme için alınan karaciğer dokuları %10’luk neutral buffer formalin 

(NBF)’de 24 saat süreyle tespit edildi. Süre sonunda yıkamaya alınan dokular gerekli 

histolojik prosedür uygulanarak parafinde bloklandı. Bloklardan alınan 5 µ’luk kesitlere genel 

inceleme için Masson chrome üçlü boyama (Crossman, 1937) ve hepatositlerdeki glikojeni 

gösterebilmek için periyodik asit schiff (PAS) yöntemi (Culling ve diğerleri, 1985) uygulandı. 

Kesitler Olympus BX43 araştırma mikroskopu ile incelenerek fotoğrafları çekildi. Karaciğer 

hücre hasarının özellikleri, nekrotik değişiklikler yarı kantitatif ölçekte skorlandı ((-) yok, (+) 

az miktarda, (++) orta miktarda, (+++) şiddetli). 
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3.2.2.1. Üçlü boyama metodu 

 

Karaciğer dokularında genel histolojik inceleme için üçlü boyama uygulandı. Bu amaç 

doğrultusunda aşağıdaki işlem sırası izlendi. 

• Ksilol 1 ve 2’de sırasıyla 5’er dk bekletildikten sonra %100 alkol 1, %100 alkol 2, 

%96 alkol, %80 alkol ve %70 alkolde sırasıyla 3’er dk bekletilerek 2 kez distile suda 

çalkalandı, akarsuda 5 dk yıkandı. 

• Hematoksilen içerinde 8 dk bekletildi, akarsuda 5 dk yıkandı. 

• Metil karbonat içerisinde 1 dk boyunca çalkalandı. 

• Akarsuda 5 dk çalkalandı ve ardından distile suda 3 dk bekletildi. 

• Asit fuksin içine 5 defa batırıp çıkarıldı, ardından 3 defa distile suda çalkalandı. 

• Fosfotungustik asit içerisinde 5 dk’da bir çalkalamak koşuluyla 10 dk bekletildi ve 

distile suda 5 dk yıkandı. 

• Anilin blue’da 1 dk bekletildi ve ardından distile suda 3 kez çalkalandı. 

• %2’lik asetik asit çözeltisi içerisinde 3 dk bekletildi ve distile sudan hızlıca geçirildi. 

• %96 alkolden hızlıca geçirildikten sonra sırasıyla %96 alkol, %100 alkol 1 ve %100 

alkol 2’de 3’er dk tutuldu. 

• Ksilol 1 ve ksilol 2’de 5’er dk bekletildi ve entellan ile kapatıldı. 

 

3.2.2.2. Periyodik asit- schiff (PAS) metodu 

 

Karaciğer dokusundaki glikojen yoğunluğunu belirleyebilmek amacıyla PAS metodu 

aşağıdaki sırayla yapıldı. 

• Kesitler 2 kez 5’er dk ksilolde tutuldu. 

• Kesitler giderek azalan alkol serilerinde (%100 alkol 1, %100 alkol 2, %96 alkol, %80 

alkol, %70 alkol) 3’er dk tutuldu. 

• %1’lik periyodik asit içinde 8 dk, oda sıcaklığında tutuldu. 

• 10 dk akarsuda yıkama yapıldı.  

• Kesitler karanlık ortamda 13 dk shiff reagent içinde tutuldu. 

• Kesitler önce potasyum metabisülfit-1’de 5 dk, ardından potasyum metabisülfit-2 

içinde 5 dk bekletildi. 

• 10 dk akarsuda yıkama yapıldıktan sonra distile suda çalkalama yapıldı. 
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• Kesitler hematoksilene batırılıp çıkarıldıktan sonra akarsuda 13 dk yıkandı ve ardından 

distile suda çalkalandı. 

• Hızlı bir şekilde %96 alkol 1’den geçirildikten sonra 3’er dk olacak şekilde sırasıyla 

%96 alkol 2, %100 alkol 1 ve %100 alkol2’den geçirildi. 

• Kesitler ksilol 1 ve ardından ksilol 2’de 5’er dk bekletildikten sonra entellan ile 

kapatıldı.  

 

3.2.3. İstatiksel Değerlendirme  

 

Elde edilen verilerin istatistiksel analizi için SPSS (Statistical Package for Social 

Sciences) 22.00 paket programı kullanıldı. Shapiro-Wilk testi kullanılarak verilerin normal 

dağılıma uygunluğu belirlendi. Normal dağılım göstermeyen gruplar arası farklılık Kruskall 

Wallis varyans analizi ile değerlendirildi. Tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ile normal 

dağılım gösteren gruplar arası farklılık testi yapılırken, post hoc Duncan testi ile farkların 

önem kontrolü yapıldı. Farkın hangi grup veya gruplardan kaynaklandığını belirlemek için 

Bonferroni düzeltmeli Mann-Whitney U testi yapıldı. İstatistiksel analizlerden elde edilen 

sonuçlardan P<0,05 olan değerler önemli kabul edildi. Tüm veriler ortalama ve ± standart hata 

olarak verildi. 
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4. BULGULAR 

 

 

4.1. Serum Biyokimyasal Parametre Analiz Bulguları 

 

Serum biyokimyasal parametre düzeylerinin istatiksel değerlendirilmesinde kontrol ve 

deney grupları arasında BUN seviyelerinde anlamlı bir fark görülmedi. Üre seviyesinin 

parasetamol+NAC grubunda kontrol ve diğer gruplara göre istatiksel olarak düşük ve anlamlı 

olduğu belirlendi. Kreatin seviyesinin parasetamol grubu ile karşılaştırıldığında kontrol, 

oleuropein, parasetamol+oleuropein (15 ve 30 mg/kg/gün) ve parasetamol+NAC gruplarında 

istatiksel olarak düşük olduğu belirlendi. Kontrol ve parasetamol grupları arasında istatiksel 

yönden anlamlı bir fark olduğu görüldü. Deney gruplarında total bilurubin ve direk 

bilurubinin istatiksel değerlendirilmesinde parasetamol grubu dışında, kontrol, oleuropein, 

parasetamol+oleuropein (15 ve 30 mg/kg/gün) ve parasetamol+NAC grupları arasında 

anlamlı bir fark olmadığı belirlendi. 

Kontrol, oleuropein, parasetamol+oleuropein (15 ve 30 mg/kg/gün) ve 

parasetamol+NAC gruplarında AST seviyesinin parasetamol grubuna oranla istatiksel düşük 

olduğu belirlendi. Parasetamol ve parasetamol+NAC grubu arasında istatiksel yönden anlamlı 

bir fark görüldü. ALT seviyesinin oleuropein grubuyla karşılaştırıldığında kontrol, 

parasetamol, parasetamol+oleuropein (15 ve 30 mg/kg/gün) ve parasetamol+NAC gruplarında 

istatiksel olarak yüksek olduğu ve parasetamol grubu hariç diğer gruplar arasında istatiksel 

yönden anlamlı bir fark olmadığı belirlendi. Parasetamol grubunda LDH seviyesinin istatiksel 

olarak diğer gruplardan daha yüksek olduğu ve parasetamol+NAC grubu hariç diğer gruplar 

arasında istatiksel yönden anlamlı bir fark görülmedi. Deney grupları arasında GGT 

seviyelerinde istatiksel yönden anlamlı bir fark olmadığı görüldü. Serum biyokimyasal 

parametre analizlerine ait sonuçlar Tablo 4 ve Tablo 5’ de verildi. 
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Tablo 4. Biyokimyasal parametreler (a). 

Gruplar n 
BUN 

(mg/dL) 

Üre 

(mg/dL) 

Kreatinin 

(mg/dL) 

Total Bilurubin 

(mg/dL) 

Direk Bilurubin 

(mg/dL) 

Kontrol 8 19,68 ± 0,46 42,12 ± 0,98 a 0,27 ± 0,03 b 0,05 ± 0,02 b 0,06 ± 0,01 b 

P 8 29,67 ± 6,25 63,50 ± 1,38 a 0,53 ± 0,16 a 0,25 ± 0,11 a 0,13 ± 0,04 a 

OLE 8 19,68 ± 0,54 42,12 ± 1,15 a 0,25 ± 0,00 b 0,02 ± 0,00 b 0,04 ± 0,00 b 

PO15 8 19,68 ± 0,67 42,12 ± 1,44 a 0,26 ± 0,01 b 0,04 ± 0,01 b 0,05 ± 0,00 b 

PO30 8 28,56 ± 7,32 61,12 ± 15,67 a 0,37 ± 0,09 a,b 0,08 ± 0,03 b 0,05 ± 0,01 b 

PNAC 8 16,23 ± 0,61 34,75 ± 1,30 b 0,29 ± 0,01 b 0,08 ± 0,01 b 0,08 ± 0,01 a,b 

P AD 0,049 0,011 0,039 0,039 

a, b; Aynı sütundaki farklı harfler istatistiksel olarak anlamlı (P<0,05). AD; Anlamlı değil, P; Parasetamol, OLE; Oleuropein; PO15; Parasetamol+Oleuropein 15 mg/kg/gün,  

PO30; Parasetamol+Oleuropein 30 mg/kg/gün, PNAC; Parasetamol+N-asetil sistein.  

 

 

Tablo 5. Biyokimyasal parametreler (b). 

Gruplar n 
AST 

(IU/L) 

ALT 

(IU/L) 

ALP 

(IU/L) 

GGT 

(IU/L) 

LDH 

(IU/L) 

Kontrol 8 659,25 ± 544,57 b 495,12 ± 443,99 b 160,12 ± 18,83 a 2,00 ± 0,42 1176,75 ± 96,66 a 

P 8 8890,62 ± 4284,03 a 7967,50± 3904,17 a 140,75 ± 9,15 a,b 9,62 ± 7,06 2001,87 ± 637,02 a 

OLE 8 121,87 ± 11,12 b 42,62 ± 2,30 b 111,75 ± 7,75 b 2,50 ± 0,32 953,50 ± 72,94 a,b 

PO15 8 158,25 ± 28,63 b 91,75 ± 30,49 b 151,25 ± 16,09 a,b 2,25 ± 0,31 1138,87 ± 166,22 a 

PO30 8 4833,00 ± 2998,38 a,b 5322,87 ± 3388,74 a,b 156,87 ± 14,12 a 2,62 ± 0,37 1795,25 ± 648,28 a 

PNAC 8 268,25 ± 121,35 b 200,25 ± 106,55 b 166,75 ± 13,32 a 3,00 ± 0,37 858,37 ± 211,94 b 

P 0,020 0,012 0,039 AD 0,049 

a, b; Aynı sütundaki farklı harfler istatistiksel olarak anlamlı (P<0,05). AD; Anlamlı değil, P; Parasetamol, OLE; Oleuropein; PO15; Parasetamol+Oleuropein 15 mg/kg/gün,  

PO30; Parasetamol+Oleuropein 30 mg/kg/gün, PNAC; Parasetamol+N-asetil sistein.
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4.2. Oksidan ve Antioksidan Parametre Analiz Bulguları 

 

Karaciğer dokusuna ait antioksidan ve oksidan parametreler istatiksel yönden 

değerlendirildiğinde MDA dizeyinin parasetamol grubunda yüksek ve anlamlı olduğu,  

kontrol ve deney grupları arasında SOD ve GSH seviyelerinde anlamlı bir fark olmadığı 

görüldü. Kontrol, parasetamol ve oleuropein grubunda CAT seviyesinin anlamlı ve yüksek 

olduğu, parasetamol grubu hariç diğer deneme gruplar arasında anlamlı bir fark görülmedi 

(P<0,05). Karaciğer dokusuna ait oksidan ve antioksidan değerlerine ait sonuçlar Tablo 6’da 

verildi. 

 

Tablo 6. Karaciğer dokusuna ait oksidan (MDA) ve antioksidan (SOD, CAT ve GSH)  

               değerler. 

Gruplar 
n SOD 

(U/mg protein) 

CAT 

(k/mg protein) 

GSH 

(mg/g protein) 

MDA 

(nmol/mg protein) 

Kontrol 8 2,77 ± 0,12 13,45 ± 2,62 a,b 17,62 ± 3,54 92,83 ± 6,20 b 

P 8 4,27 ± 1,20 19,30 ± 7,23 a 18,69 ± 8,70 151,62 ± 13,39 a 

OLE 8 3,45 ± 0,23 15,07 ± 1,56 a,b 16,07 ± 2,80 104,68 ± 11,49 b 

PO15 8 3,44 ± 0,29 6,05 ± 1,44 b 14,43 ± 4,48 107,61 ± 9,19 b 

PO30 8 3,68 ± 0,18 6,23 ± 1,93 b 13,49 ± 3,26 98,70 ± 32,19 b 

PNAC 8 3,74 ± 0,27 6,89 ± 1,11 b 12,73 ± 2,21 112,13 ± 17,61 b 

P AD 0,022 AD 0,046 

a, b; Aynı sütundaki farklı harfler istatistiksel olarak anlamlı (P<0,05). AD; Anlamlı değil, P; Parasetamol, OLE; 

Oleuropein; PO15; Parasetamol+Oleuropein 15 mg/kg/gün, PO30; Parasetamol+Oleuropein 30 mg/kg/gün, PNAC; 

Parasetamol+N-asetil sistein. 

 

 

4.3. Histolojik Bulgular 

 

Kontrol grubu karaciğer kesitleri incelendiğinde, karaciğerde herhangi bir hasar 

görülmedi, merkezi vena etrafında ışınsal tarzda dizilmiş düzgün hepatik hücreler, kordonlar 

arasında normal sinüzoidal boşluklar ile normal karaciğer yapısı gözlendi (Resim 2). PAS 

boyama yöntemi ile boyamada karaciğer epitel hücrelerinin glikojen depolama 

yeteneklerinin normal olduğu görüldü (Resim 3). 
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Resim 2. Kontrol grubu karaciğer görüntüsü. 
                   CV: Merkezi vena. Üçlü boyama yöntemi. 

 

 

 

 

Resim 3. Kontrol grubu karaciğer görüntüsü. 
                   CV: Merkezi vena. PAS boyama yöntemi. 

 

Parasetamol grubunda merkezi venada genişleme dikkati çekti. Damarlar hiperemikti 

ve eritrositler ile doluydu. Remark kordonlarının genişlediği ve kordon yapısının bozulduğu 

görüldü. Genellikle merkezi vena etrafında nekroz odakları vardı. Bazı yerlerde yaygın 

kanamalı nekrozun mikrozomal yerleşimli olduğu gözlendi. Bazı hepatositlerde şişme ve 

vakuoler dejenerasyon gözlenirken (Resim 4 ve Resim 5), karaciğer epitel hücrelerinin de 

glikojen depolama yeteneklerini kaybettiği görüldü (Resim 6). 
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Resim 4. Parasetamol grubu karaciğer görünümü. 

CV: Merkezi vena. *: Mikrozomal nekroz odakları. Üçlü boyama yöntemi. 
 

 

Resim 5. Parasetamol grubu karaciğer görünümü. 

CV: Merkezi vena. Üçlü boyama yöntemi. 
 

 

Resim 6. Parasetamol grubu karaciğer görünümü. 

CV: Merkezi vena. PAS boyama yöntemi. 
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Oleuropein verilen grubun karaciğer yapısı normale benzer yapıdaydı (Resim 7). 

Parasetamol+oleuropein (15 mg/kg/gün) uygulamasının karaciğerde nekrotik alanları 

küçülttüğü görüldü. Ancak bazı kesitlerde hepatositlerde şişme, vakuoler yapı ve kordon 

yapısında yer yer bozulmalar olduğu belirlendi (Resim 8). 

 

 

Resim 7. Oleuropein grubu karaciğer görünümü. 
CV: Merkezi vena. Üçlü boyama yöntemi. 

 

 

 

Resim 8. Parasetamol+Oleuropein (15 mg/kg/gün) grubu karaciğer görünümü. 
CV: Merkezi vena. Üçlü boyama yöntemi. 
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Parasetamol+oleuropein (30 mg/kg/gün) uygulamasının ise bir önceki doza göre daha 

iyi koruma sağladığı gözlendi (Resim 9). Parasetamol ile beraber uygulanan NAC’ın 

kesitlerdeki histolojik görünümü 30 mg/kg/gün dozda verilen oleuropeine benzer yapıda idi 

(Resim 10). 

 

 

Resim 9. Parasetamol+Oleuropein (30 mg/kg/gün) grubu karaciğer görünümü. 
CV: Merkezi vena. Üçlü boyama yöntemi. 

 

 

 

Resim 10. Parasetamol+NAC grubu karaciğer görünümü. 
CV: Merkezi vena. Üçlü boyama yöntemi. 
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Karaciğer hücre hasarının özellikleri, nekrotik değişiklikler yarı kantitatif ölçekte 

skorlanarak buna ait ölçeklendirme Tablo 7’de verildi ((-) yok, (+) az miktarda, (++) orta 

miktarda, (+++) şiddetli). 

 

Tablo 8. Karaciğer hücrelerinde kontrol ve deneysel gruplar arasındaki histolojik bulgular. 

 
Gruplar 

Kontrol P OLE PO15 PO30 PNAC 

Remark kordonlarında 

bozulma 
- +++ + +++ ++ ++ 

Merkezi vende 

genişleme 
- ++ - + + + 

Ödem - + - - - - 

Kanama - +++ + ++ + + 

Nekroz - +++ - + + + 

Vakuoler dejenerasyon - +++ + ++ + + 

Glikojen depolama 

yeteteneği 
+++ - ++ + ++ ++ 

P; Parasetamol, OLE; Oleuropein; PO15; Parasetamol+Oleuropein 15 mg/kg/gün, PO30; Parasetamol+Oleuropein 30 

mg/kg/gün, PNAC; Parasetamol+N-asetil sistein. 
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5. TARTIŞMA 

 

 

Karaciğer metabolik fonksiyonlarından dolayı herhangi bir toksik maddeye karşı en 

yaygın hedef organ olarak durumundadır. Birçok hepatotoksik madde oksidatif stres, 

iltihaplanma, fibrogenez ve karaciğer nekrozu yoluyla karaciğerde hasara neden olabilir. 

Yapılan deneysel çalışmalarda çeşitli dozlarda uygulanan parasetamolun deneme 

hayvanlarının karaciğerinde kitlesel nötrofilik ve lenfositik infiltrasyonla beraber yoğun 

koagulatif nekroz, sitoplazmik vakuoller, hepatositlerde vakuoler dejenerasyon, merkezi 

vena ve portal venada tıkanıklık gibi şiddetli karaciğer hasarına yol açtığı bildirilmektedir 

(Adil ve diğerleri, 2016; Hussam ve diğerleri, 2015; Lim ve diğerleri, 2010; Sharifudin ve 

diğerleri, 2013; Soliman ve diğerleri, 2014). Bu çalışmada benzer şekilde parasetamol 

grubunda merkezi venada genişleme, sentrolobüler nekroz, hepatositlerde şişme ve vakuoler 

dejenerasyonla birlikte karaciğer epitel hücrelerinin glikojen depolama yeteneklerini de 

kaybettiği görüldü (Tablo 8, Resim 4-6).  

Zeytin yapraklarının ana bileşiği olan oleuropeinin, anti-kanser, antidiyabetik ve anti-

aterosklerotik aktiviteler dâhil olmak üzere çeşitli farmakolojik özellikler sergilediği 

bildirilmektedir (Hadrich ve diğerleri, 2016). Mahmoudi ve diğerlerinin (2018) yaptıkları 

çalışmada bisfenol A (BPA)’nın karaciğerde meydana getirdiği hasara karşı kullanılan 16 

mg/kg oleuropein uygulamasının CAT ve SOD aktivitelerini artırarak karaciğer hasarını 

iyileştirebildiği belirtilmişlerdir. Bu etki zeytin yaprağı ekstratının (oleuropein) antioksidatif 

savunma sistemini güçlendirerek ve önemli sinyal yolu faaliyetlerini düzenleyerek BPA 

kaynaklı metabolik bozukluklara karşı hipolipidemik ve hepatoprotektif etkilere sahip 

olabileceği şeklinde açıklanmıştır (Mahmoudi ve diğerlerini, 2018). Diğer bir araştırmada 

karbon tetraklorür kaynaklı karaciğer hasarına karşı kullanılan 100 ve 200 mg/kg dozlarda 

oleuropeinin oksidatif stresi ve inflamatuar yanıtı önemli ölçüde azalttığı bildirilmiştir 

(Domitrovic ve diğerleri, 2012). Çalışmamıza benzer parasetamol kaynaklı karaciğer 

hasarına karşı farklı ilaç/madde uygulamaları ve denemeleri (silmarin, fenolik pigment, 

propolis, α-lipoik asit, vb.) yapılmış ve değerlendirilmiştir (Abdel-Zaher ve diğerleri, 2007; 

Bektur ve diğerleri, 2016; Hussam ve diğerleri, 2015). Bektur ve diğerleri (2016), 

asetaminofen (parasetamol) kaynaklı karaciğer ve böbrek toksisitesi üzerine iyileştirici ve 

koruyucu olarak silmarin verilen hayvanlarda karaciğerde nekroz görülmezken, orta şiddette 

mononükleer hücre infiltrasyonu ve apoptotik hücre gözlendiği ifade edilmiştir. Farelerde 
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parasetomol ile meydana gelen karaciğer hasarına karşı siyah çaydaki en yaygın fenolik 

pigment grubundan biri olan thearubiginsi kullanan Hussam ve diğerleri (2015), karaciğer 

hasarını hafiflettiğini, vakuoler dejenerasyonun görülmediğini belirtmişlerdir. Karaciğer 

hasarına karşı 200 mg/kg propolis uygulamasının ratlarda çoğu alanda normal hepatosit 

gözlenmekle birlikte orta şiddette sinusoidal dilatasyon ve inflamatör hücre infiltrasyonu 

tespit edilmiştir (Satendra ve Monika, 2008). Abdel-Zaher ve diğerleri (2007), 100 mg/kg 

dozda uygulanan α-lipoik asidin paresatamol ile oluşturulan karaciğerde hasarını 

engellediğini bildirmektedirler. Bu çalışmada kullanılan oleuropeinin (15 mg/kg/gün) 

karaciğerde nekrotik alanların küçülme sağladığı fakat yine de hepatositlerde şişme, 

vakuoler yapı ve kordon yapısında bozulmalar olduğu, yüksek dozda uygulanan 

oleuropeinin (30 mg/kg/gün) karaciğer üzerinde daha iyi koruyucu etki yaptığı görüldü. Bu 

çalışmada oleuropeinin (15 mg/kg/gün) histolojik olarak koruyucu etkisinin yetersiz/az 

görülmesi düşük ve tek dozda kullanılmış olmasına bağlı koruyucu mekanizmalarının 

aktivasyonunda etki yetersizliğine bağlı olabilir. Oleuropeinin kullanım süresine ilişkin 

sodyum arsenik ile zehirlenmiş farelerde 15 gün 30 mg/kg dozda oleuropeinin serbest 

radikalleri miktarını azaltarak oksidatif doku hasarını engellediği bildirilmiştir (Ogün ve 

diğerleri, 2016). Yüksek yağlı diyetle beslenen farelerde meydana gelen karaciğer hasarına 

karşı 6 ay boyunca oleuropein kullanımının steatohepatit ve fibrozisin ilerlemesini 

önlemede farmakolojik olarak yararlı olabileceği belirtilmektedir (Kim ve diğerleri, 2010, 

2014; Park ve diğerleri, 2011).  

NAC’ın, parasetamolün aşırı doz etkilerine karşı standart tedavi olarak kullanıldığı, bu 

uygulamada birincil etkin rolün, N-asetilin detoksifikasyonuna izin veren hepatik GSH’nin 

hücre içi depolarının değiştirilmesine bağlı olduğu düşünülmektedir (Corcoran ve Wong, 

1986; James ve diğerleri, 2003). Firozian ve diğerleri (2020), erkek ratlara 2000 mg/kg 

dozda parasetamol uygulamasından 4 saat sonra 25 mg/kg NAC ve NAC yüklü niyozom 

(NAC-NIO) kullanımında, paresatamolün serum hepatik enzim ve doku seviyelerinde NO 

ve lipid peroksidasyon seviyelerindeki artışların yanı sıra, GSH, CAT, SOD ve GPx’ın 

hepatik seviyedeki düşüşlere bağlı karaciğerde hasara yol açtığı belirtilmiştir. Çalışmada 

NAC yüklü niyozom uygulamasının serum hepatik aminotransferazlar gibi biyokimyasal 

değişikliklerin iyileştirilmesinde NAC uygulamasından daha etkili olduğu ve bunun 

histopatolojik olarak da kanıtlandığı gösterilmiştir. Sunulan bu çalışmada da 

parasetamol+oleuropeinin (30 mg/kg/gün) ve parasetamol+NAC uygulamasının karaciğer 

üzerinde birbirine yakın oranda koruma sağladığı görüldü. 

Kimyasal adı N-(4-hidroksi fenilasetamid) olan asetaminofen olarak da bilinen 
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parasetamolün analjezik (ağrı kesici) ve antipiretik (ateş düşürücü) etkilere sahiptir (Elinav 

ve diğerleri, 2007). Antiinflamatuar (yangı önleyici) etkisi bulunmayan parasetamol non-

steroid antiinflamatuar ilaç grubuna dahil edilmemektedir (Bae ve diğerleri, 2001). Kanda 

ayrışarak etki gösteren parasetamol ve aspirinin bu özelliklerinden kaynaklı olarak olumlu 

ve olumsuz etkileri gözlenebilmektedir. Günümüzde parasetamol kaynaklı kaza 

zehirlenmeleri sıklıkla karşılaşılan durumlar arasında yer almaktadır (Dökmeci, 2001). 

Metabolizasyonu karaciğerde gerçekleşen parasetamol oral yolla alındığında mide ve ince 

bağırsakta hızlıca emilime sahiptir (Elinav ve diğerleri, 2007). Karaciğerde parasetamolün 

sitokrom P-450 sistemi tarafından metabolizasyonu ile açığa çıkan toksik reaktif metabolit 

NAPQI hücre makromoleküllerine bağlanabilmektedir. Oluşan NAPQI miktarının fazlalığı 

karaciğerde sınırlı glutatyon depolarını tüketmektedir (Dökmeci ve diğerleri, 2001; Jaesche 

ve diğerleri, 2011). Karaciğerde tükenen glutatyon depoları veya NAPQI’ nın aşırı açığa 

çıkması ile NAPQI hücre makro moleküllerinden nükleik asit, protein ve lipitlere kovalent 

bağlanarak oksidatif strese neden olur (Dökmeci, 2001; Murat, 2010). Bu stres çeşitli 

nedenler sonucu artan oksidan üretimi ve antioksidan savunma sistemlerinin yetersiz 

kalmasıyla aradaki dengenin oksidanlar lehine bozulması ile açığa çıkan doku hasarıdır 

(Rahman, 2007). Oksidatif stres hepatoselüler ölüme ve sentrolobüler nekroza yol 

açmaktadır (Dökmeci, 2001; Murat, 2010). Reaktif oksijen türleri (ROT) ve reaktif nitrojen 

türleri (RNT) doğrudan mitokondiriyal DNA hasarı oluşturan türlerdir (Ahmed ve diğerleri, 

2007; Somoni ve diğerleri, 2000). Jaesche ve diğerleri (2011) yüksek doz parasetamol 

verilen hayvanların karaciğer mitokondrilerindeki ROT seviyelerinde anlamlı artış olduğunu 

ve bu artışın oksidatif stres oluşturduğunu kanıtlamışlardır. Karaciğer ve böbrek gibi 

organları olası oksidatif hasara karşı koruyucu etkinlik gösteren çeşitli bileşiklerin 

aktivitelerinin araştırıldığı literatürler bulunmaktadır. Bunlar arasında; Nar (Alireza ve 

diğerleri, 2011), nerol (Muhammed ve diğerleri, 2021), kurkumin (Marwa ve ark, 2019), 

silimarin (Bektur ve diğerleri, 2012), zencefil (A.R ve diğerleri, 2013) ve NAC (Abdullah 

ve diğerleri, 2013) yer almaktadır.  

Oleuropein, zeytin yaprağında bulunan esas fenolik bir bileşik olup, oleuropeinin 

çeşitli farmakolojik özelliklerinin bulunduğunu belirtmişlerdir (Visioli ve diğerleri, 2002; 

Yıldız ve Uylaşer, 2011). Maalej ve diğerlerinin (2017) yaptığı bir çalışmada oleuropeinin 

karaciğer hasarına neden olan çeşitli toksik özellikli kimyasalların etkilerine karşı 

antioksidan aktivite gösterdiği bildirilmiştir. Klinik çalışmalar arasında “Lyon Heart” olarak 

da bilinen akdeniz diyeti esas alınarak yapılan beslenmede kanser risk oranının %61, ölüm 

risk oranının ise %56 düştüğü belirtilmiştir. Çalışma sonucunun pozitif yönde olması 
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akdeniz diyetinde yüksek miktarda tüketilen zeytinyağı kullanımı ile ilişkilendirilmektedir 

(Edgecombe ve diğerleri, 2000). Benavente ve diğerleri (2002) tarafından X-ışınları verilen 

hücrelerde oleuropeinin uygulama öncesi ve sonrasında ışınların toksik etkilerine karşı 

kromozomların yapılarında koruyucu etki göstererek kanser oluşum riskini 

azallttığı/önlediği belirtilmiştir. Zhang ve diğerleri (2013) oleuropeinin dokuları toksik 

ajanların etkisinde antioksidan özellik göstererek koruduğu ve MDA düzeyini azalttığını 

bildirmişlerdir. Bizim çalışmamızda karaciğer dokularında MDA seviyesi parasetamol 

grubunda anlamlı olduğu (P=0,046), kontrol grubu ile karşılaştırıldığında deneme 

gruplarında yüksek olduğu; ancak,  kontrol ve diğer deneme grupları arasında fark olmadığı 

gözlendi. Parasetamol+oleuropein (30 mg/kg/gün) uygulamasının etkin olduğu gözlensede 

yalnızca oleuropein, parasetamol+oleuropein (15 mg/kg/gün) ve parasetamol+NAC 

uygulamaları ile farkın anlamlı olmadığı tespit edildi.  

Karaciğer enzimleri olan AST, ALT’nin gruplar arasında değerlendirilmesinde 

düzeylerinin parasetamol grubunda anlamlı ve yüksek olması (sırası ile P=0,020 ve 

P=0.012) parasetamolün karaciğerde oluşturduğu toksik etkilerine bağlı olabilir.  Mokhtar 

ve diğerleri (2010) antioksidan parametrelere ek olarak parasetamolün plazma üre ve 

kreatinin seviyelerini arttırarak böbrek yetmezliğine neden olduğu ortaya koymuşlardır. 

Çalışmamızda parasetamol grubunda üre ve kreatinin yüksek olması (sırası ile P=0,049 ve 

P=0,011) böbrek hasarının göstergesi olabilir. Çalışmada ayrıca bilirubin ve LDH 

seviyelerinin yükselmesine bağlı olarak (sırası ile P=0,039 ve P=0,049) karaciğer hasarının 

oluştuğu, oksidan stres parametrelerinden MDA’nın yükselmesininde oksidatif hasarın 

göstergesi olduğu belirtilmiştir (Uysal ve diğerleri, 2015). 

Oksidatif stres veya reaktif toksik kimyasallardan ve oksidatif stres sonucu açığa 

çıkan LPO’a karşı hücreleri koruyan CAT ve SOD enzimleridir (Atkuri ve diğerleri, 2007; 

Emrah, 2019). Karaciğerdeki CAT düzeyinin hem parasetamol+oleuropein (15 ve 30 

mg/kg/gün) hem de parasetamol+NAC grubunda, parasetamol grubuna göre düşük ve 

anlamlı olduğu (P=0,022), deneme grupları arasında SOD ve GSH düzeylerinde anlamlı bir 

fark olmadığı belirlendi. NAC uygulamalarının parasetamol kaynaklı toksikasyonların 

tedavisinde günümüzde halen antidot olarak tercih edildiği, güçlü antioksidan yapısı insan 

ve hayvan deneyleri ile desteklenip kanıtlanmıştır (Kelly, 2000). Çalışmamızda da 

oleuropein uygulamasının NAC uygulamasına yakın etkinlik sağladığı ve parasetamol 

grubundaki karaciğer hasarını azaltmada kulanılabileceği; ancak, bunun farklı dozlarda ve 

uygulama sürelerinde genişletilmiş değerlendirme parametreleri ile desteklenmesi kanatine 

varılmıştır.  
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6. SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Türkiye’de ve dünyada birçok ülkede yaygın olarak kullanılan analjezik ve 

antipiretik ilaçlardan birisi de parasetamoldür. Ayrıca gebelik döneminde analjezik amaçlı 

en güvenilir ilaç olarak kullanılması da aşırı dozda kullanım vakalarının sık görülmesine yol 

açmaktadır.  Yüksek dozlarda kullanılan parasetamolün fetal ve maternal hepatotoksisiteye 

neden olduğu,  parasetamol alımına bağlı toksikasyon vakalarında NAC’ın etkin olarak 

kullanılabileceği ortaya konmuştur. Dönemsel olarak insan sağlığı üzerine etkileri olduğu 

(toksik atıcı, kan temizleyici veya organ koruyucu, vb) iddia edilen görsel, yazılı ve sosyal 

medyada birçok anitoksidan maddelerin faydaları ve bazı hastalıklara karşı olan koruyucu 

etkilerine sık sık yer verilmektedir. Ancak, birçoğunun temel bilimsel verilere dayalı 

olmamasından dolayı bilgi kirliliği ve karmaşıklığa yol açılmaktadır. Çalışmamızda 

karaciğer dokularında parasetamolün yol açtığı hepatotoksisite ve oksidatif hasarı karşı 

oleuropein uygulamasının etkinlik sağlayabileceği ve olası karaciğer hasarını azaltmada 

kulanılabileceği; ancak, bunun farklı dozlarda ve uygulama sürelerinde genişletilmiş 

değerlendirme parametreleri ile desteklenmesi kanatine varılmıştır. Bu kapsamda elde 

edilecek sonuçlar oleuropein kullanımının insan ve hayvan sağlığı açısından toksik 

olmayan, tedavilerde iyileştirici etkinliği fazla, ekonomik ve ulusal kaynaklı yeni bir 

alternatif koruyucu farmakolojik madde modelinin geliştirilmesine katkı sağlayabilir.  
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