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DERLEME

Karaci¤erin Damar Sistemi
The Vascular System of the Liver
Hülya GÜRBÜZ

Bu derlemede karaci¤erin damarlanmas› literatür
bilgileri ›ﬂ›¤›nda incelendi. Karaci¤er parenkimi
içersinde hepatik arter, portal ven ve safra kanal›n›n beraberlikleri her yerde devam ederek ba¤›ms›z bölgeler oluﬂturmaktad›r. Segmental bölge say›
ve büyüklükleri, hepatik arter, portal ven ve hepatik
duktuslar›n büyüklüklerine ba¤l› olarak de¤iﬂmektedir. Karaci¤erin damarlanmas›nda, embriyolojisinin ve segmental yap›lanmas›n›n katk›s› rol oynamaktad›r.

In this presentation, the hepatic vascular organization was reviewed. Intimate relations between the
hepatic artery, portal vein, and bile channels form
independent segmental regions in the liver
parenchyma. The number and size of these segmental regions vary depending on the size of the
hepatic arteries, portal vein, and hepatic ducts.
Both the hepatic embryogenesis and anatomical
segmentation determine the vascularity of the
liver.
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EMBR‹YOLOJ‹

zenterik venin (v. omphalomesenterica) septum transversum içinde yapt›¤› ven kapiller
a¤›n›n içine sokulurlar. Yan uzant›larla birleﬂerek ven a¤›n›n içinde bir a¤ meydana getirirler. Bu ﬂekilde, karaci¤er dokusunda iç içe girmiﬂ iki a¤ oluﬂur.[1-4]

Karaci¤er, kayna¤›n› duodenum tasla¤›ndan al›r. Embriyonel hayat›n üçüncü haftas›nda duodenum tasla¤›n›n ventral taraf›nda bir
ç›k›nt› oluﬂur. Bu ç›k›nt› mezenteryum içinde
öne ve yukar› do¤ru büyümeye baﬂlar. Önce
ince bir boru ﬂeklinde olan bu oluﬂum, kranyal
ve kaudal olmak üzere iki bölüme ayr›l›r.
Kranyal k›s›mdan karaci¤er, kaudal k›s›mdan
safra kesesi meydana gelir. Kranyal k›s›m da
önce ikiye ayr›l›r. Bu iki dal birçok yan dal verir. Epitel hücreleri bu yan dallar›n etraf›nda
ço¤alarak karaci¤er trabeküllerini meydana
getirir. Bu trabeküller büyürken omfalome-

SEGMENTAL YAPI
Klasik tariflerde karaci¤erin dört lobu oldu¤u söylenir: Sa¤ hepatik lop (lobus hepatis dexter), sol hepatik lop (lobus hepatis sinister), kaudat lop (lobus caudatus) ve kuadrat lop (lobus
quadratus). Fakat bu lop ayr›m› karaci¤erin gerçek segmental anatomisini aç›klamaktan uzakt›r. Damarlanma esas›na göre, karaci¤er sa¤ ve
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sik olarak lateral segment karaci¤erin sol lobu,
medial segment ise kuadrat lop olarak tan›mlanm›ﬂt›r.[9]

sol olmak üzere iki ana lobdan oluﬂur. Bu iki lop
aras›ndaki anatomik s›n›r›, arkada vena kava
sulkusu (sulcus vena cava), önde safra kesesi
fossas› (fossa vesicae felleae) oluﬂturur. Buna da
ana lobar fissür (fissura portalis principalis) denir.[5] Karaci¤erin sekiz segmenti vard›r. Bunlar
Tablo 1’de gösterilmiﬂtir.[6]

Hepatik arter, portal ven ve safra kanal›n›n
intrahepatik dallanmalar› genel bir düzen içindedir. Karaci¤er parenkimi içerisinde beraberliklerini her yerde devam ettirerek, safra boﬂalt›m›, portal ve arteriyel kan›n sa¤lanmas› bak›m›ndan ba¤›ms›z segmental bölgeler oluﬂtururlar. Segmental bölgelerin say› ve büyüklü¤ünün
hepatik arter, portal ven ve hepatik duktuslar›n
büyüklü¤üne ba¤l› olarak de¤iﬂti¤i saptanm›ﬂ
ve subdivizyonel varyasyonlar gözlenmiﬂtir.
Ayr›ca hepatik venlerin (Vv. hepaticae) karaci¤er segmentasyonuna tam olarak uymad›klar›
da belirlenmiﬂtir.[8]

Bu segmental yap› proper hepatik arter (a.
hepatica propria), portal ven (v. portae) ve intrahepatik safra yollar›n›n karaci¤er dokusu
içinde da¤›l›m›n›n esas›n› oluﬂturur.[7] Yap›lan
incelemeler bu yap›lar›n ayn› segmenter da¤›l›ma uydu¤unu göstermiﬂtir. Birlikte seyreden
proper hepatik arter, portal ven ve safra kanal›n›n bir dal›na portal triad denir. Ancak bu
segmental yap›da tam bir kesinlik yoktur.
Gupta ve ark.[8] sekiz segmente ek olarak, kaudat proses (processus caudatus) ile beraber,
kaudat lobu (lobus caudatus) da ba¤›ms›z bir
alt segment olarak kabul edip dokuz segmentli bir model sunmuﬂlard›r. Grant anatomi atlas›na göre segmental yap› 10’a ayr›lm›ﬂt›r. Kla-

Karaci¤erin k›smi rezeksiyonu, neoplastik
ve travmatik lezyonlar›n cerrahi tedavilerinde
büyük bir öneme sahiptir. Kan damarlar› ve
safra kanallar›n›n intrahepatik düzeni ve segmentlerin yerleﬂimine yönelik bilgiler, sa¤l›kl›
dokuya zarar vermeden, patolojik segmentlerin ç›kar›lmas›na olanak sa¤lar. Etkin ve güvenilir cerrahi için intrahepatik morfolojik düzenlemenin çok dikkatli yap›lmas› ve ç›kar›lmas› gereken tümoral oluﬂumlar›n lobar ve
segmental yerleﬂimlerinin ameliyattan önce
belirlenmesi gerekir. Bu amaçla anjiyografi,
kolanjiyografi, ultrasonografi ve tomografi
kullan›lmaktad›r.[5]

Tablo 1. Karaci¤erin sekiz segmenti
Pars hepatis sinistra
Divisio lateralis sinistra
Segmentum posterius laterale sinistrum
Segmentum II
Segmentum anterius laterale sinistrum
Segmentum III
Divisio medialis sinistra
Segmentum mediale sinistrum
Segmentum IV
Pars posterior hepatis; Lobus caudatus
Segmentum posterius; Lobus caudatus;
Segmentum I
Pars hepatis dextra
Divisio medialis dextra
Segmentum anterius mediale dextrum
Segmentum V
Segmentum posterius mediale dextrum
Segmentum VIII
Divisio lateralis dextra
Segmentum anterius laterale dextrum
Segmentum VI
Segmentum posterius laterale dextrum
Segmentum VII

KARAC‹⁄ER‹N DAMARLARI
Karaci¤er, çok say›da damar› olan bir organd›r; bununlu birlikte, damar sistemi bak›m›ndan di¤er organlara benzemez. Karaci¤erde damarlar: 1. Karaci¤ere oksijen getiren proper hepatik arter; 2. Karaci¤erin fonksiyonel damar›
hepatik portal ven; 3. Karaci¤erin venöz drenaj›
hepatik venlerdir.[10]
Karaci¤ere bir dakikada giren 1500 ml kan›n
%25’i hepatik arter, %75’i ise portal ven yoluyla
sa¤lan›r. Hepatik arter tamamen oksijenlenmiﬂ
kan› taﬂ›r. Portal ve hepatik venöz sistemlerde
ven kapakç›klar› yoktur.[7-13]
1. Proper hepatik arter
Seliak arterden (truncus celiacus) ç›kan ana
hepatik arter (a. hepatica communis) üç dal›n32

Karaci¤er’in damar sistemi

Tablo 2. Ana hepatik arterin (a. hepatica
communis) verdi¤i dallar

Tablo 3. Hepatik portal venin (Vena portae
hepatis) verdi¤i dallar

A. gastroduodenalis
A. gastrica dextra
A. hepatica propria
Ramus dexter
A. cystica
A. lobi caudati
A. segmenti anterioris
A. segmenti posterioris
Ramus sinister
A. lobi caudati
A. segmenti medialis
A. segmenti lateralis
Ramus intermedius

Ramus dexter
Ramus anterior
Ramus posterior
Ramus sinister
Pars transversa
Rami lobi caudati
Pars umblicalis
Rami laterales
Rami mediales

toplayan hepatik portal ven, omentum minus
içinde yukar› do¤ru ilerleyerek porta hepatis’ten karaci¤ere girer ve dallara ayr›l›r. “Terminologia Anatomica”ya göre dallanmas›
Tablo 3’te gösterilmiﬂtir.[6]

dan biri olan proper hepatik arter, omentum
minus içinde yukar› do¤ru ilerler; porta hepatis’e gelince sa¤ ve sol dal (ramus) olarak ikiye
ayr›l›r. Porta hepatis, hepatik ligamentum teres fissürünün (fissura ligamenti teretis hepatis) üst ucu ile safrakesesi fossas› (fossa vesicae biliaris) aras›nda yer alan derin bir yar›kt›r. Önde kuadrat lop, arkada kaudat lop ile s›n›rlan›r. Sa¤ daldan ayr›ca safrakesesine (vesica fellea) giden sistik arter (a. cystica) ayr›l›r.
Proper hepatik arter safra yollar›n› %20 önden, %80 arkadan çaprazlayarak gider. Ayr›ca
süperior mezenterik arterden (a. mesenterica
superior) ç›kan aberran sa¤ hepatik arter varl›¤› da saptanm›ﬂt›r. Genelde proper hepatik
arter portal veni %95 önden çaprazlayarak
porta hepatis’e girer. “Terminologia Anatomica”ya göre ana hepatik arterin verdi¤i dallar
Tablo 2’de gösterilmiﬂtir.[6]

3. Hepatik venler
Hepatik venler, hepatik loblar aras›ndaki köﬂelerde bulunan spatia interlobularia’ya kadar
ilerler ve burada interlobüler venleri (v. interlobularis) meydana getirirler. Sonra hepatik lobülleri (lobuli hepatis) oluﬂturan epitel hücrelerinden yap›lm›ﬂ hücre kolonlar› aras›ndaki ven
sinusoidlerini oluﬂturarak da¤›l›rlar. Böylece
kan ile karaci¤er hücreleri aras›nda çok s›k› temas kurulmuﬂ olur. Bu ven kapillerlerine proper hepatik arterin dallar› da kar›ﬂ›r. Böylece her
iki damar sistemi ile gelen kan, hepatik lobüllerin merkezinde bulunan santral venlerde (v.
centralis) toplan›r. Santral venler de daha büyük
çapl› venleri meydana getirirler. Sonuçta, 2-4
kal›n ve 10-15 ince ven meydana gelir ki, bunlara hepatik venler (Vv. hepaticae) denir. Bunlar
sa¤ (v. hepatica dextra), sol (v. hepatica sinistra)
ve orta (v. hepatica intermedia) hepatik venler
ad›n› al›rlar ve karaci¤er arka yüzündeki sulkus
vena kava içinden geçen v. kava inferior’a aç›l›rlar.[14-16] Hepatik venler, proper hepatik arter, hepatik portal ven ve ana hepatik duktusun (ductus hepaticus communis) intrahepatik da¤›l›m
modeline uygunluk göstermez ve intersegmental durumda bulunurlar.[5,14]

Proper hepatik arterden karaci¤ere giden
dallar, karaci¤er lobülleri (lobuli hepatis) aras›ndaki köﬂelerde bulunan spatia interlobularia
(Kiernan) aral›klar›na kadar ilerleyerek interlobüler arterleri (a. interlobularis) meydana getirirler. Sonra karaci¤er loblar›n› oluﬂturan epitel
hücrelerinden (hepatositlerden) yap›lm›ﬂ kolonlar›n aras›n› dolduran kapiller venlere (sinusoidlere) kar›ﬂ›rlar.

KARAC‹⁄ER‹N ‹NCE YAPISI

2 . Hepatik portal ven

Karaci¤er, fibröz ba¤ dokusundan yap›lm›ﬂ
sa¤lam bir zarla sar›l›d›r. Bu zara Glisson kap-

Kar›n boﬂlu¤u içindeki tüm sindirim sistemi
organlar› ile dalak ve pankreas›n ven kan›n›
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veriﬂ olmas›n› sa¤lar. Kapillerlerin d›ﬂ›nda çok
ince kollajen liflerden yap›lm›ﬂ bir a¤ vard›r.
Bu lifler, Glisson kapsülünün son uzant›lar›d›r
ve lobülün ortas›nda santral venin (v. centralis)
etraf›n› sararak kollajen liflerden yap›lm›ﬂ bir
k›l›f meydana getirirler. Duvar hücrelerinin sitoplazmas› çok incedir; hücreleri birbirinden
ay›rmak zordur. Nüveleri küçük ve koyu renktedir. Kapiller duvar›n›n iç taraf›nda y›ld›z ﬂeklinde hücreler bulunur. Kuppfer hücreleri olarak adland›r›lan bu hücreler, fagositler gibi,
bakterileri ve baﬂka gereksiz ve zararl› hücreleri yakalayarak yok ederler. Bu ﬂekilde, portal
sistemdeki kan genel kan dolaﬂ›m›na kar›ﬂmadan önce temizlenmiﬂ olur.[3,4,18]

sülü (capsula fibrosa perivascularis) denir. Bu
zar›n uzant›lar›, bezin içindeki loplar ve lobüller aras›na sokularak karaci¤ere giren-ç›kan
damar ve safra yollar›n› en ince dallar›na kadar takip eder. Bez hücrelerinden yap›lm›ﬂ birçok boru bir araya gelerek karaci¤er lobüllerini oluﬂturur. Karaci¤er lobüllerine “hepaton”
da denir. Bu lobüller beﬂ-alt› köﬂeli düzensiz
prizma ﬂeklindedir. Lobülün çap› yaklaﬂ›k 11.5 mm, yüksekli¤i 1.5-2 mm’dir. Lobüller ba¤
dokusundan yap›lm›ﬂ ince bölmelerle birbirlerinden ayr›lm›ﬂt›r. Septa interlobularia olarak
adland›r›lan bu bölmeler baz› hayvanlarda
çok aç›k görünürken, insanlarda çok incedir
ve iyi görünmezler. Birkaç lobül köﬂesinin bir
araya geldi¤i yerlerde bu bölmeler geniﬂleyerek üç-dört köﬂeli y›ld›za benzeyen aral›klar
meydana getirirler. Bu aral›klara spatia interlobularia (Kiernan aral›klar›) denir. Her bir Kiernan aral›¤›nda ba¤ dokusu içinde portal vene (v. porta) ve hepatik artere (a. hepatica) ait
küçük birer dal, bir safra kanalc›¤› ve lenf damarlar› bulunur. Burada bulunan portal vene
ait dalc›¤a v. interlobularis, hepatik artere ait
dalc›¤a ramus arteriosus interlobularis, safra
kanalc›¤›na da duktus interlobularis denir.

KAYNAKLAR
1. Kayal› H. Özel histoloji. In: Sindirim sistemi. ‹stanbul: Taﬂ matbaas›; 1984. s. 140.
2. Maskar Ü. Karaci¤erin geliﬂmesi. In: Embryoloji
ders kitab›. 2. bask›. ‹stanbul: Sermet Matbaas›;
1956. s. 93.
3. Odar IV. Haz›m sistemi. In: Anatomi ders kitab›. 1.
bask›. ‹stanbul: Pulhan Matbaas›: 1950. s. 149-73.
4. Sadler TW. Medikal embriyoloji. In: Sindirim sistemi. Çeviri editörü: Baﬂaklar AC. 7. bask›. Ankara:
Özkan Matbaac›l›k; 1996. s. 231-59.
5. Salbacak A. ‹nsanlarda arteria hepatica propria’n›n
intrahepatik da¤›l›m› ve karaci¤erin subsegmentasyonu [Doktora tezi]. Selçuk Üniversitesi Anatomi
Anabilim Dal›; Konya: 1989.
6. Federative Comittee of Anatomical Terminology
(FCAT). Terminologia anatomica. Stuttgart: Georg
Thieme Verlag; 1998. p. 55.
7. Kuran O. Sindrim sistemi. In: Sistematik anatomi.
‹stanbul: Filiz Kitabevi; 1983. s. 429-39.
8. Gupta SC, Gupta CD, Arora AK. Subsegmentation
of the human liver. J Anat 1977;124:413-23.
9. Grant Boileau JC. Kar›n. In: Anatomi atlas›. Çeviri
editörü: Kuran O. 6. bask›. ‹stanbul: Güven Kitabevi;
1977. s. 136-48.
10. Y›ld›r›m M. Kar›n. In: Topografik anatomi. 1. bask›.
‹stanbul: Nobel T›p Kitabevi; 2000. s. 253.
11. Ar›nc› K, Elhan A. ‹ç organlar. In: Anatomi. 2. bask›.
Ankara: Güneﬂ Kitabevi; 1997. s. 335-45.
12. Çimen A. Systema digestorium. In: Anatomi. 3.
bask›. Bursa: Uluda¤ Üniversitesi Bas›mevi; 1992. s.
335-40.
13. de Brito-Gitirana L, Storch V. Effect of starvation on
the ultrastructure of hepatocytes of Hemidactylus
frenatus (Lacertilia: Gekkonidae) with special
emphasis on peroxisomes. [Article in German] Anat
Anz 1998;180:193-202.
14. Tuna Y. Karaci¤er arter variasyonlar› üzerinde
anatomik araﬂt›rmalar. Edirne T›p Fakültesi Dergisi
1979;1:89-96.

‹nterlobularis duktuslar› biliyer duktuslar›
(ductuli biliferi), onlar da birleﬂerek porta hepatis’te sa¤ ve sol hepatik duktuslar› (ductus hepaticus dexter ve sinister); bunlar da porta hepatis d›ﬂ›nda birleﬂerek ana hepatik duktusu
(ductus hepaticus communis) meydana getirirler. V. interlobularis’ten ç›kan dallar lobüllerin
her taraf›n› sararlar. Bu dallardan ç›kan kapillerler lobülün içine sokulur ve karaci¤er hücrelerinden yap›lm›ﬂ borular aras›nda birbirleriyle
birçok anastomoz yaparak bir kapiller a¤ meydana getirirler.[3,4,17]
Lobüller içindeki damar a¤›n› meydana getiren kapillerlerin ince yap›s›, baﬂka organlarda
bulunan kapillerlerin yap›s›ndan farkl›d›r. Bu
kapillerler daha geniﬂtir. Çaplar› çeﬂitli ﬂekil ve
büyüklükte de¤iﬂiklikler gösterir. Bundan dolay› bu kapillerlere karaci¤er sinüsoidleri denir. Duvarlar› oldukça incedir. Damarlar›n geniﬂli¤i ve duvarlar›n inceli¤i, damarlar ile karaci¤er hücreleri aras›nda daha rahat bir al›ﬂ34

Karaci¤er’in damar sistemi

15. Snell RS. Kar›n boﬂlu¤u. In: Klinik anatomi. Çeviri
editörü: Y›ld›r›m M. 5. bask›. ‹stanbul: Nobel; 1998.
s. 183-274.
16. Paker ﬁ. Sindirim sistemi. In: Histoloji. Bursa:
Uluda¤ Üniversitesi Bas›mevi; 1993. s. 361.
17. Ross MH, Romrell LJ, Kaye GI. Digestive system. In:

Histolog: A text and atlas. 3rd ed. Baltimore:
Williams & Wilkins; 1995. p. 498.
18. Uygun M, Yıldırım M, Mesut R. ‹ntrahepatik venlerin çapı ve strüktürü üzerinde araﬂtırmalar.
Trakya Ünivresitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1988;5:
137-43.

35

