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Leptin, obez geninin ürünüdür ve vücudun 

enerji dengesinde önemli rol oynar. Leptin, 
nöroendokrin homeostazda anahtar bir 
düzenleyicidir. Leptin, esas olarak yağ dokusundan 
salınır. Leptin ve leptin reseptörlerinin hem normal 
hipofiz dokusunda hem de hipofiz tümörlerinde 
sentezlendiği gösterilmiştir. Yapılan çalışmalarda 
leptinin normal hipofiz bezinin 
Adrenokortikotropik hormon üreten (ACTH) 
hücrelerinde, büyüme hormonu (GH) üreten 
hücrelerinde, folikül uyarıcı hormon (FSH) üreten 
hücrelerinde, tiroid uyarıcı hormon (TSH) üreten 
hücrelerinde, folikülosatellat hücrelerinde ve çok az 
sayıdada prolaktin (PRL) salgılayan hücrede 
sentezlendiği gösterilmiştir. Hipofiz tümör çeşitleri 
arasında ise sadece kortikotrop hücrelerde 
gösterilmiştir. Son zamanlarda hayvan 
modellerinde, hipofiz bezindeki leptinin düzenleyici 
rolü olduğu bildirilmektedir. Ayrıca leptin, birçok 
dokuda nitrik oksit (NO) sentezini de uyarmaktadır.  

Çalışmamızda, GH-salgılayan 
(akromegali), PRL-salgılayan, ACTH-salgılayan 
(Cushing hastalığı), non functioning (NF)-adenoma 
gibi hipofiz bezi tümörlerinde leptinin varlığı 
araştırılmıştır. Bu amaçla, Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı’na başvuran 
27 hastadan alınan hipofiz adenomu dokusu, rutin 
laboratuvar yöntemlerinden sonra ışık 
mikroskobunda incelendi. Kesitlerde leptin 
dağılımı, Image-pro plus sistemi ile fotoğraflandı. 

Tüm tümör dokularında leptin 
immünreaktivitesi kontrollere göre artmıştı. Leptin 
immünreaktivitesi en fazla PRL-salgılayan 
hücrelerde, GH ve ACTH-salgılayan hücrelerde 
orta derecede, NF-adenoma hücrelerinde ise daha 
az derecede görüldü. Leptinin 
immünohistokimyasal olarak tümör hücrelerinde 
gösterilmesi, hipofiz tümörlerinde leptin sentezi 
yapıldığını desteklemektedir. 
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Yüksek protein içerikleri ve anti-diüretik 
özellikleri nedeniyle başta Çin olmak üzere, 
Avrupa, Güney Amerika  ve bir çok uzak doğu 
ülkesinde gıda ve şifa amaçlı olarak kullanılan 
sucul böcek türlerinden Hydrophilus piceus, 
Dytiscus marginalis ve Agabus biquttatus’un 
insanlar üzerindeki genotoksik etkileri ilk defa 
araştırıldı. Genotoksisiteyi gösteren en önemli 
sitogenetik metodlardan birisi olan “Kardeş 
Kromatid Değişimi” (KKD) testi ile farklı böcek 
ekstrelerinin insan kan kültürlerinde KKD frekansı 
üzerine etkilerinin tespit edilmesi amaçlandı. 
KKD’ler floresan ve Giemsa tekniklerinin birlikte 
kullanımı ile gösterildi. Kontrol gruplarına kıyasla, 
uygulanan farklı konsantrasyonlarda böcek 
ekstrelerinin hiçbiri KKD frekanslarını yükseltmedi 
(p<0.05). Ayrıca, mevcut sonuçlar yenilebilir böcek 
türlerinin mutajenik etkilerinin 
değerlendirilmesinde kan kültürlerinin faydalı bir in 
vitro sistem olabileceğini ortaya koydu.           
  
Anahtar Kelimeler: Agabus biquttatus, Dytiscus 
marginalis, genotoksisite, Hydrophilus piceus, in 
vitro, kardeş kromatid değişimi   
 
 
PZ228 
 
in vitro Antioksidan Parametreler Üzerine Bazı 

Böcek Ekstrelerinin Etkileri 

Ümit İNCEKARA1, Fatime GEYİKOĞLU1, Hasan 
TÜRKEZ1, M. Sait KELEŞ2 

1Atatürk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, 
Biyoloji Bölümü, 25240, Erzurum 

2Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyokimya 
A.B.D., 25240, Erzurum 
incekara@atauni.edu.tr 

 
Büyük boyutlu yapıları ile dikkat çekici 

olan ve farklı sulak habitatlarda oldukça yaygın 
bulunan Agabus biquttatus, Dytiscus marginalis ve 
Hydrophilus piceus böcek türleri günümüzde başta 
Çin olmak üzere Avrupa ve güney Amerika’da pek 
çok insan tarafından doğrudan ya da dolaylı olarak 


