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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 
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gösterdiği bulunmuştur. Ayrıca Thalidomid'in 
çözündüğü DMSO, farklı konsantrasyonlarda bu 
hücre hatlarında sitotoksik etki göstermiştir.  
   
Anahtar Kelimeler: Thalidomid, 4T1, 4THMpc, 
sitotoksisite  
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Çalışmada kullanılan Endostatin bir 

angiogenez inhibitörüdür ve kollejen tip-18'in 
Karboksiterminal ucunun parçalanma ürünüdür. 
Hücre kültüründe 4T1 ve 4THMpc fare meme 
kanser hücre hatlarına farklı dozlarda uygulanan 
Endositatin'in doza bağlı olarak sitotoksik etkiler 
gösterdiği ortaya koyulmuştur. 
   
Anahtar Kelimeler: Endostatin, 4T1, 4THMpc, 
sitotoksisite  
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 Genel olarak yaşa bağlı kemik sertliği ve 
dayanıklılığındaki azalma hem erkek hem de 
kadınlarda gözlenmektedir. 35 yaş ile 70 yaş 
arasında, kortikal kemik doku dayanıklılığında 

yaklaşık %15-20, süngerimsi kemik dokuda ise 
dayanıklılık %50 azalmaktadır. Bu yaş aralığında 
kemikte kırılganlık ve çatlak oluşumu çok az bir 
zorlama ile kolayca oluşabilmektedir. Bu açıdan 
bakıldığında kadınlarda görülen kemik doku 
kayıpları, oluşan hasarlar ve bu hasarların tedavi 
yöntemleri ile ilgili olarak çok sayıda çalışma 
yapılmış olmasına rağmen yaşlı erkek bireylerde 
konu ile ilgili çok az çalışma mevcuttur. Bununla 
beraber erkeklerde yaşlanmayla birlikte ciddi 
miktarda kemik doku kayıpları görülmektedir. 
Örneğin erkeklerde osteoporöz primer olarak yaşla 
ilişkilendirilmektedir. Yaşa bağlı osteoporöz 70 yaş 
üstü erkeklerde görülme eğilimindedir ve kalsiyum 
absorbsiyonunda azalma, osteoblastların 
fonksiyonlarında ve yaşam sürelerinde kısalma ve 
eşey hormonlarının konsantrasyonlarında azalma 
sonucu ortaya çıktığı düşünülmektedir. Kırık, 
biyomekanik açıdan kemiğin yapısal yetersizliğinin 
sonucudur. Yetersiz kemiğe uygulanan yüklerin 
kemiğin taşıma kapasitesini aşması sonucu oluşur. 
Kırıkların tedavisinde, yaşlanma ve kırık iyileşme 
sürecindeki hücresel, moleküler ve biyomekanik 
mekanizmalar göz önünde tutulmalıdır. Özellikle 
son yıllarda ortopedik onarım uygulamalarında 
mezenşimal kök hücre tedavi yöntemi tercih 
edilmektedir. Hücrelerin yaşlanma ile çoğalma, 
farklılaşma özelliklerinin azaldığı ve migrasyon 
(göç) yeteneklerini kaybettiği gösterilmesine karşın, 
progenitor hücrelerin bu özelliklerini devam 
ettirdikleri bilinmektedir. Bu kapsamda 
çalışmamızda kemik iliği mezenşimal kök hücreleri 
kullanılarak testisleri alınmış yaşlı sıçanlarda 
oluşturulan hasarların iyileşme süreçlerinin genç 
bireyler ile arasındaki farka bakılacaktır. Çalışmada 
testisleri alınmış 12 aylık ve testisleri alınmamış 3 
aylık erkek sıçanlarda oluşturulan kemik 
hasarlarının kemik iliği kök hücreleri ile iyileşme 
sürelerine bakmak üzere kemik iliği izolasyonu için 
5 adet 100 gr ağırlığında bir aylık Wistar albino 
sıçan kullanılmıştır. İzole edilen kök hücreler 3 gün 
%10 Fetal bovine serum (FBS), 25 mg/ml 
gentamisin sülfat, 100 U/ml penisilin-streptomisin-
amfoterisin içeren DMEM/F12 ile standart hücre 
kültürü koşullarında (%5 CO2, %95 O2, 37˚C) 
inkübe edilmiş ve 3 gün sonunda osteoblast 
hücrelerine farklılaştırılmak üzere %10 FBS, 50 
U/ml penisilin-streptomisin-amfoterisin-B, 8µg/ml 
gentamisin sülfat, 10mM Na-β-gliserol fosfat, 
50µg/ml L-askorbik asit, 10nM Deksametason 
içeren DMEM/F12 besiyeri ile inkübasyona devam 
edilmiştir. Deney grupları; 6 adet testisleri alınmış 
yaşlı erkek sıçandan 3 tanesinin oluşturulan 
hasarlardan sol tibia kontrol olacak şekilde, sağ 
tibialarına kitosan implante edilmiş, 3 tanesine ise 
sol tibia kontrol olacak şekilde sağ tibiayalarına 
kitosan+hücre implante edilmiştir. Aynı işlemler 6 
adet genç erkek sıçana da uygulanmıştır. 
İmplantasyondan 12 hafta sonra sıçanlar uygun 
koşullar altında sakrifiye edilerek tibiaları 


