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Bal Arısı (Apis mellifera L.) Venomunun İnsan Glioblastoma
Hücre Hattı (T98G) Üzerindeki Sitotoksik Etkisi 
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Amaç: Bu çalışma kapsamında, doğal yapıda bir bileşik olan bal arısı (Apis mellifera L.) venomunun, 
insan glioblastoma hücreleri üzerindeki sitotoksik etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Türkiye’nin farklı illerinden getirilen bal arılarının venomları toplanmış 
ve liyofilize edildikten sonra uygun konsantrasyonlarda hazırlanmıştır. Venomun biyolojik 
aktifliği sıçan dermisinde incelenmiştir. Venomun artan konsantrasyonunun hücreler üzerindeki 
zamana bağlı etkisine, uygun hücre kültür ortamında üretilen T98G hücreleri üzerinde, MTT 
(3-(4,5-Dimethylthiazol-2yl)-2,5-Diphenyltetrazolium Bromide) ile bakılmıştır. Venomun 
etkinliği, T98G hücreleri üzerinde apoptotik etkisi olduğu bilinen staurosprine (0.2 µg/ml) ile 
karşılaştırılmıştır. Hücreler DAPI ve Acridine Orange/Propidium iodide ikili boyaları ile boyanarak 
hücre çekirdeklerinde görülen morfolojik değişimler incelenmiştir. Gruplar (konsantrasyon) 
arasındaki farklılık Kruskal-Wallis ile karşılaştırılmış ve p>0,05 istatistiksel olarak anlamlı olarak 
kabul edilmiştir. Post-hoc testi olarak çoklu gruplardaki farklılığı test etmek için Mann-Whitney U 
testi uygulanmıştır. 

Bulgular: Arı venomunun T98G hücrelerinin ölümüne neden olduğu ve bu etkinin zamana ve 
konsantrasyonu bağlı olduğu gösterilmiştir. Hücrelerin yaklaşık yarısına sebep olan doz 9.3 µg/
ml (IC

50
) olarak belirlenmiştir. Bu noktada çekirdekte görülen fragmentasyonlar 4,6-diamidino-2-

phenylindole (DAPI) ve acridine orange/propidium iodide ikili boyaları ile boyanarak, hücrelerde 
görülen ölüm şeklinin apoptozis olabileceği gösterilmiştir. 10 µg/ml venom konsantrasyonu 
hücrelere uygulandıktan 2 saat sonra, hücre çekirdeğinde yoğunlaşmaya ve parçalanmaya sebep 
olduğu görülmüştür. Elde edilen morfolojik görüntüler, staurosporine uygulanan grup ile benzer 
çıkmıştır. 24 saat süresince hücrelere uygulanan venomun etkisi, ortama taze besiyeri konulması ile 
azalmıştır. Taze besiyerine alınan hücrelerin hücre sayıları artmaya başlamış, venomun sitotoksik 
etkisi ortadan kalkmıştır. 48 saatten daha uzun süre hücrelere uygulanan venomun etkinliği, 72 
saatin sonunda azalmaya başlamış ve hücre sayısında artma görülmüştür. Bu durum venomun 
yarılanma ömrü ile ilişkili olabilir. 

Sonuç ve Tartışma: Tüm bu bulgular değerlendirildiğinde, arı venomunun, glioblastoma hücreleri 
üzerinde sitotoksik etkisi olduğu ve hücrelerde görülen ölüm şeklinin, apoptotik hücre ölümü ile 
benzerlik gösterdiği bulunmuştur. Ancak moleküler analizler ile apoptotik hücre ölümü tayini 
yapılmalıdır. Ayrıca daha sonraki çalışmalarda, Türkiye’de yer alan farklı bal arısı alt türleri 
arasındaki venom etkinliklerinin karşılaştırılması, bunun yanı sıra Türkiye kökenli bal arısı 
venomları ile Avrupa ve Afrika kökenli bal arısı venomlarının etkinliğinin benzer olup olmadığı 
da araştırılmalıdır.
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