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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 
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çıkarılmış ve histolojik olarak incelenmiştir. 
Sonuçta yaşlı sıçanlarda kitosan+hücre 
kompozitlerinin yaşlı bireylerde kemik hasarlarında 
iyileşme süresine olan etkisi gözlenmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Osteoporöz, kitosan, 
osteoblast, yaşlılık, kemik hasarı   
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Bu çalışmanın amacı; 
1) Sağlıklı periodonsiyuma sahip 

bireylerin dişetinden insan gingival fibroblast (İGF) 
hücrelerinin izolasyonu ve İGF hücre kültürü 
yapılması, 

2) Periodontal olarak patojen olduğu 
bilinen Porphyromonas gingivalis (P. 
gingivalis)’den izole edilen Lipopolisakkarit 
(LPS)’in, 

a) İGF canlılığına olan etkisinin 
24 ve 96. saatlerde farklı 
konsantrasyonlarda LPS muamelesi 
sonrası (3-[4,5-dimethylthiazol-2-yl]-2,5-
diphenyl tetrazolium bromide)  MTT 
analizi ile belirlenmesi, 

b) MTT analizi ile eş zamanlı 
olarak İGF proliferasyonunun 3, 5 ve 8, 
12. günlerde değerlendirilmesidir. 
Bu çalışmada ; 
 
İGF Hücrelerinin Canlılığının İncelenmesi 

(MTT) 
 
İGF hücrelerinin canlılığı, hücrelerin 

tetrazolium tuzunu, formazan boyasına 
dönüştürebilmesine dayalı olarak yapılan MTT (3-
[4,5-dimethylthiazol-2-yl]-2,5-diphenyl tetrazolium 
bromide) analizi ile 24 ve 96, saatlerde 
değerlendirildi. Deneyler 96 yuvalı hücre kültür 
kaplarında gerçekleştirildi ve hücreler 10.000 
hücre/yuva olacak şekilde hücre kültür kabına 
dağıtıldı. 24 ve 96. saatlerde MTT analizi 
gerçekleştirildi. İlk üç yuva boş bırakıldı (Blank). 

Hücreler % 10’luk FBS içeren DMEM de 24 saat 
inkübe edildikten sonra, media çıkarılarak farklı P. 
gingivalis LPS konsantrasyonları (0, 0.3, 3,10 30, 
300,1000, 3000, 6000, 10000 ng/ml) içeren hücre 
kültürü ortamı ile muamele edildi. Deney her bir 
konsantrasyon için 6 yuva olacak şekilde 
tasarlanmıştır. Yirmidört’er saatlik inkübasyonun 
20. saatinde 0.55 mg/ml MTT her bir yuvaya ilave 
edilip, sonraki 4 saat için tekrar inkübatöre 
yerleştirildi. Doksan altı yuvalık hücre kültür kabı 4 
saatlik MTT inkübasyonundan sonra 1600 rpm’de 4 
dakika santrifüj edildi. MTT içeren kültür ortamı 
çıkarılarak her bir yuvaya 200 µl phosphate buffer 
saline (PBS) ilave edildi. PBS yuvalardan 
uzaklaştırıldıktan sonra petri kabı kurulanarak, her 
bir yuvaya 200 µl asit-isopropanol eklendi. 
Çözünen formazon’ı analizi için kültür kabı 10 
dakika çalkalanıp, Optik Dansite 590 nm de ELISA 
spektrofotometrede analiz edildi. 
 

Proliferasyon Deneyleri 
 

MTT analizi ile eş zamanlı olarak İGF 
hücreleri 30.000 hücre/cm2 olacak şekilde, her bir 
konsantrasyon grubu için 3 yuva içerecek şekilde 
24 yuvalı kültür kaplarına dağıtıldı. Hücrelerin kap 
yüzeyine ataçmanını takiben sonraki gün farklı LPS 
konsantrasyonları (0, 3, 10, 30, 100, 300, 1000, 
3000 ng/m) ile muamele edildi.  Hücreler P. 
gingivalis LPS ile muamele sonrası 3, 5, 8 ve 12. 
günlerde tripsinize edilerek petri kabından toplanıp, 
hemasitometre aracılığı ile neubauer camında 
sayıldı. 

Yapılan deneyler doğrultusunda uygulanan 
farklı P. gingivalis LPS konsantrasyonlarına 
karşılık gruplar arasında belirgin bir fark 
gözlenmemiştir. P. gingivalis LPS’nin İGF hücre 
canlılığına etkisinin olmadığı sonucuna varılmıştır. 
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 Arka gök gangliyonu (Dorsal Root 
Ganglion)daki primer duyu nöronlarının bir kısmı 
epidermiste duyu reseptörü olarak sonlanan 


