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gıda amaçlı kullanılmaktadır. Kültürleri yapılarak 
tüketime sunulan bu böcek türlerinin anti-diüretik 
özellikleri nedeni ile de tedavi amacıyla halk 
arasında kullanıldığı bilinmektedir. Mevcut 
çalışmada, üç farklı böcek türünden hazırlanan 
ekstrelerin kısa süreli kan kültürlerinde bazı 
antioksidan parametreler [Süperoksit dismutaz 
(SOD), Katalaz (CAT) ve Total Antioksidan 
Kapasite (TAC)] üzerine etkileri ilk kez araştırıldı. 
Bulgularımız, artan konsantrasyonlarda bile 
çalışılan üç farklı böcek türü ekstresinin SOD ve 
CAT enzim aktivitelerini etkilemediğini ortaya 
koydu. Diğer taraftan TAC değerlerinde kontrol 
grubuna kıyasla değişiklikler olmasına rağmen 
artışlar istatistiki açıdan önemli bulunmadı 
(p<0.05).  

     
Anahtar Kelimeler:  Antioksidan parametre, 
Agabus biquttatus, Dytiscus marginalis, 
Hydrophilus piceus, tam kan kültürü, in vitro.   
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Büyük arterlerden, kılcal damarlardan ve 
umbilikal venden elde edilen endotel hücreleri 
damar sertleşmesi, tümörlerin damarlanması gibi 
patolojik durumların tedavisine yönelik 
çalışmalarda kullanılmaktadır(1). Ayrıca 
patofizyolojide şeker hastalığının damar 
sertleşmesine etkisinin araştırılmasında ve yangılı 
hastalıklarda lökosit göçünün incelenmesinde 
endotel hücre kültürlerinden faydalanılır. Bu 
amaçla elde edilen hücreler genellikle arterler ve 
venlerden primer olarak elde edilen hücrelerdir 
ancak bu hücrelerin elde edilmesinde uyumluluk ve 
elde edilen hücrenin uzun süreli pasajlar sonunda 
fibroblastlara dönüşmesi gibi çeşitli sorunlar 
yaşanmaktadır(2). 

Bu amaçla bu çalışmada endotel hücreler 
için iyi bir kaynak olduğu düşünülen aorta yayından 
primer eksplant kültür yöntemiyle endotel hücreleri 
izole  edilmiştir. Doku örneği 250 mg/ml 
gentamisin sülfat 200 U/ml penisillin-streptomisin 
antibiyotik içeren Dulbecco’s Modified Eagle’s 
Medium F12 (DMEM/F12) içinde hızla laboratuara 

getirildikten sonra, 25 mg/ml gentamisin sülfat, 100 
U/ml penisillin-streptomisin antibiyotik ve %10 
fetal bovine serum içeren DMEM/F12 ile 370 Cº’de 
%5 CO2/%95 O2 koşulunda inkübe edilmiş altı 
kuyucuklu hücre kültür kaplarında inkübe 
edilmiştir. İnkübasyonu takip eden 10 gün süreyle 
haftada üç kez besiyeri değiştirilmiş ve hücrelerin 
dokudan migrasyonu (göçü) mikroskobik olarak 
incelenerek görüntülenmiştir. Dokudan ayrılan 
hücreler, kültür kabında %80 konfluent hale gelince 
pasajlanmıştır. Pasajlama işleminde %0.25 tripsin-
10 mM EDTA kullanılarak hücreler kültür kabının 
yüzeyinden kaldırılmış, 800 rpm’de 5 dakika 
santrifüj yapıldıktan sonra farklı iki kültür kabına 
ekilmiştir. Bu işlemler tekrarlanarak edotel hücre 
sayısı arttırılmıştır.  

Pasajlanan hücrelerin karakterizasyonu 
için; endotel hücreleri tarafından sentezlenen bir 
glikoprotein olan Faktör VIII (antihemophilic 
factor, AHF, Von Willebrand factor) ve endotel 
hücrelerinin yüzeyinde bulunan transmembran 
glikoprotein olan CD34 yüzey antijenleri 
immunohistokimyasal olarak boyanmıştır ve 
mikroskop altında görüntülenmiştir.  

Sonuçta bu kaynaktan elde edilen 
hücrelerin biyomühendislik uygulamalarında yapay 
damar hazırlanmasında kullanılabileceği gibi çeşitli 
kalp-damar hastalıklarına alternatif hücre kaynağı 
olabileceği de düşünülmektedir . Ayrıca aorta 
yayından alınan bu hücrelerin bulundukları ortamda 
sahip oldukları dayanıklılık ve bölünme yeteneği 
göz önüne alındığında  diğer kaynaklara (umbilikal 
ven ve kılcal damarlar) göre tercih edilebilir 
hücreler olduğu da göz önünde bulundurulmalıdır 
(1).  
  
Anahtar Kelimeler :  Endotel hücresi, ekplant 
kültür, aorta yayı, faktör VII, CD34  
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Çalışmada kullanılan Thalidomid (alfa-N-

phthalimido glutarid) bir angiogenez inhibitörüdür 
ve immunomodulatör bir bileşiktir. Hücre 
kültüründe farklı dozlarda uygulanan Thalidomid'in 
4T1 ve 4 THMpc Fare Meme kanser hücre 
hatlarında doza bağlı olarak sitotoksik etki 


