
      19. Ulusal Biyoloji Kongresi                                                                                       Karadeniz Teknik Üniversitesi, Biyoloji Bölümü, TRABZON 
 

 
184

sağlandı. 3. günün sonunda sağ taraftaki L4-L5 arka 
kök ganglionları ayrıştırılarak kültürleri (2. kesim) 
yapıldı ve hücreler 48 saat boyunca gözlemlendi. 
Üçüncü bölümde şartlanmış periferik sinirin 
şartlanmamış DRG nöronlarının rejenerasyonuna 
etkisini belirlemek amacıyla canlı farelerin sağ 
siyatik sinirleri kesilerek bu sinirlerin 3 gün 
boyunca şartlanmaları sağlandı. 3. günün sonunda 
bu şartlanan sinirler çıkarıldı, küçük parçalara 
ayrılarak agaroz içine gömüldü ve petrinin bir 
köşesine tutturuldu. Petri 1 gün boyunca etüvde 
bekletildi. Birinci günün sonunda  L4-L5 arka kök 
ganglionlarının kültürü yapılarak siyatik 
parçacıkları içeren petriye ekildi ve hücreler 48 saat 
boyunca gözlendi. Dördüncü bölümde in vitro 
ortamda şartlanmanın gerçekleşip 
gerçekleşmeyeceğini belirlemek amacıyla L4-L5 
arka kök ganglionlarının kültürleri yapılarak silikon 
kaplı saat camı içine aktarıldı. Hücre süspansiyonu 
3 gün boyunca etüv içinde bekletilerek hücrelerin 
şartlanmaları ve bu sırada bir yüzeye yapışarak 
akson uzatmaları engellendi. 3. günün sonunda 
kültür petriye aktarılarak 48 saat boyunca gözlendi. 
Bu deneyin ikinci kısmında şu işlemler yapıldı: 
Yine 3 gün boyunca saat camında şartlandırılan 
hücreler cam tabanlı petriye ekildi. Ekimden 24 saat 
sonra lazer mikro diseksiyon mikroskobu 
kullanılarak aksotomi yapıldı ve 48 saat boyunca 
hücreler gözlendi.  

Tüm bu metodlardan elde edilen veriler 
değerlendirilerek sinir rejenerasyon miktarları 
karşılaştırıldı. Çalışmanın sonucunda şartlanmayan 
hücrelerde 33. saatte akson rejenerasyonunda 
kademeli bir artış gözlendi. 33-39. saatler arasında 
rejenerasyon miktarının azaldığı ve 45. saatte 
rejenerasyon miktarının tekrar arttığı gözlendi. 45. 
saatten sonra rejenerasyon miktarının düştüğü 
belirlendi. Şartlanan hücrelerde ise 15. saatte akson 
rejenerasyonunda bir artış gözlendi. 15-24. saatler 
arasında rejenerasyonda bir düşüş gözlenirken 36. 
saatte tekrar bir artış saptandı. 36. saatten sonra 
rejenerasyonun azaldığı belirlendi. 
  
Anahtar Kelimeler: Şartlandırma hasarı, arka kök 
ganglionu, rejenerasyon  
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Kültür ortamında sınırsız bölünebilme 

yeteneği olan ve özelleşmiş hücreleri meydana 
getiren hücrelere kök hücre denir. Embriyonal 

(totipotent), fötal (pluripotent) ve erişkin 
(multipotent) olmak üzere üç önemli kök hücre 
kaynağı vardır. Kök hücreler, uzun süre yaşayan, 
bağımsız olarak bölünerek yeni kök hücre kuşakları 
meydana getirerek kendilerini yenileyen ve 
özelleşmiş hücrelere farklılaşabilme yetenekleri 
olan hücrelerdir. Bu yeteneklerini kullanılarak kalp 
kası hücreleri, nöronlar, deri, karaciğer hücreleri 
gibi farklılaşmış hücreler in vitro koşullarda 
üretilip, çeşitli amaçlar için kullanılabilir. Kök 
hücrelerin, erişkin canlıya ait dokularda farklılaşmış 
hücrelerin yerini alma özellikleri ile bu gün 
lenfoma, lösemi de kullanılması, gelecekte ise kalp 
kası ve tendon hasarlarının onarımı, Parkinson, 
Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıklar ve 
diabetin tedavisinde kullanılabileceği hayvan 
deneylerinden elde edilen umut verici bulgulardır. 
  
Anahtar Kelimeler: Kök hücre, nörodejeneratif 
hastalıklar, kas, tendon hasarı  
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Kanser gelişimi ve tedavisi ile ilgili 

yapılan araştırmalar, ya in vitro olarak yetiştirilen 
tümöral karakterli hücre kültürleri ya da deney 
hayvanlarında oluşturulan deneysel tümör modelleri 
üzerinde yürütülmektedir. Deneysel tümörler 
kimyasal maddelerle oluşturulabildiği gibi, fare 
veya sıçanda ortaya çıkan spontan bir tümörün 
hayvandan hayvana seri transplantasyonları 
sonucunda standart deneysel tümör haline 
dönüşebilmektedir. Çok uzun olan bu süreçte 
tümörün morfolojik özellikleri ile biyolojik 
davranışlarının saptanması gerekmektedir. Örneğin, 
ilk defa 1905 yılında spontan olarak tespit edilen 
katı Ehrlich meme karsinomu 1945 yılından 
itibaren sıvı hale dönüştürülmüş ve Ehrlich Ascites 
Tümör (EAT) adı ile standart deneysel bir tümör 
olarak, günümüzde pek çok araştırmada 
kullanılmaktadır.  

Çalışmamızda, bir farede oluşan spontan 
tümörün in vivo ve in vitro özelliklerinin 
saptanması amaçlanmıştır. 

Balb/C ırkı, yaşlı, erkek bir farenin (Mus 
musculus) vücudunun sağ yan tarafında ön ve arka 
ekstremitelerin arasında kalan bölgede deri altında 
gözlemlenen spontan tümör çıkarılarak dengeli tuz 


