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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. 
  

Anahtar Kelimeler: Leptin, prolaktinoma, hipofiz 
adenomları  
 
PZ227 
 

Yenilebilir Bazı Böcek Ekstrelerinin Periferik 
Kan Kültürlerinde Kardeş Kromatid Değişimi 

(KKD) Frekansı Üzerine Etkileri 

Ümit İNCEKARA, Hasan TÜRKEZ, Fatime 
GEYİKOĞLU 

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

incekara@atauni.edu.tr 
 

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   
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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 
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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 


