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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 
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çözeltisi (HBSS) içerisinde küçük parçalara 
ayrılmış ve yine Balb/C ırkı erkek ve dişi farelerin 
deri altına transplante edilmiştir. Birinci 
generasyonda yapısal farklılık gösteren A1 ve A2 
tümörleri elde edilmiştir. A1 tümörü makroskopik 
ve mikroskopik olarak incelenmiş ve 
immünohistokimyasal analizleri yapılmıştır. 
Yapılan seri transplantasyonlarda  tümörlerin ortaya 
çıkış süreleri, dişi ile erkek farelerdeki oluşma 
yüzdeleri, tümör ağırlıkları ve metastaz oluşturup 
oluşturmadıkları saptanmıştır. Ayrıca A1 tümör 
hücreleri, in vitro ortamda Foetal Bovine Serum 
içeren Roswell Park Memorial Instute 1640 (RPMI-
1640) kültür medyumunda, 37 ºC’de ve % 5 CO2’li 
etüvde hücre kültürüne alınmışlardır.  

Elde edilen A1 tümörü, yedinci 
generasyona kadar erkek ve dişi farelere seri olarak 
transplante edilmiştir. Tümör makroskopik olarak 
etsi kıvamda, fibriler görünümde, kirli beyaz renkte, 
mikroskopik olarak ise, genellikle solid, kısmen 
kordonlar içeren ve arada fibrovasküler çatı 
oluşturan neoplazm yapısındadır. 
İmmunohistokimyasal analizde tümör hücrelerinde 
pan-sitokeratin (CK), CK 18, vimentin, dezmin ve 
CD 34 ile diffüz ekspresyon izlenirken, düz kas 
aktin (SMA), epitelyal membran antijenle (EMA) 
ekspresyon saptanmamıştır. CK ve vimentinin 
koekspresyonu bu tümörlerin karakteristik özelliği 
olup tümöre “epiteloid sarkom” tanısı konulmuştur. 
in vitro ortamda düzenli pasajları yapılan tümör 
hücreleri, ince, uzun ve çok yüzlü bir morfoloji 
göstermektedir. Günümüzde bu tümörlerin 
histogenezi tam olarak bilinmemekte olup, in vitro 
ortamda düzenli pasajları yapılan A1 tümör 
hücrelerinin histogenezi ve büyüme kinetiği 
araştırılmaktadır. 
  
Anahtar Kelimeler: Fare, spontan tümör, in vivo, 
in vitro  
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Bu çalışmada, insan akut myelositik 

lösemi (HL-60) hücrelerinde metilprednizolonun 
ileri saatlerdeki terminal farklılaşmasını 
değerlendirmek için, CD11-b, CD14  ve CD15 
hücre yüzey belirleyicileri ile analiz edilmeleri 
amaçlanmıştır. 

Bu çalışmada, HL-60 hücrelerine 10-6 M, 
10-5 M ve 10-4 M derişimlerde MP uygulandı.   
Hücreler, MP uygulamadan önce ve sonra CD11-b, 
CD14 ve CD15 hücre yüzey monoclonal antikorları 
ile boyandılar ve akım sitometre cihazında analiz 
edildiler. Bütün deneyler 2 kez tekrarlandı ve 
sonuçlar +/- standart deviasyon olarak 
değerlendirildi. 

HL-60 hücrelerinde MP’nin terminal 
farklılaşma üzerindeki etkisi akım sitometrik analiz 
yöntemiyle değerlendirildi. HL-60 hücrelerinde, 
metilprednizolon daha önceki erken saat 
denemelerinde zaman ve doza bağımlı artan bir etki 
gösterirken, geç saat ve yüksek doz 
uygulamalarında azalan bir etki göstermiştir. Bu 
azalan etkiler istatistiksel olarak CD11b ve CD14 
için anlamsız ancak CD15 için anlamlı bulunmuştur 
(p<0.05) (K-S değeri>0.20).  

Sonuç olarak, CD11-b, CD14 ve CD15 
hücre yüzey belirleyicilerinin düşük, çıkması, 
MP’nin HL-60 hücrelerini ileri saatlerde, 
apoptozunda etkisi göz önüne alındığında, terminal 
farklılaşmayı azalttığını düşündürmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Metilprednizolon, HL-60, 
terminal farklılaşma, CD11-b, CD14, CD15, akım 
sitometre  
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 Bu çalışmada, tarımda artan bir hızla 
insektisid olarak kullanılan acetamiprid (Acm) ve 
alpha-cypermethrin (A-cyp)’in karışım halinde 
kullanıldıklarında insanlar için genotoksik risk 
oluşturup oluşturmadıkları, insan periferal 
lenfositlerinde in vitro kardeş kromatid değişimi 
(KKD), kromozom anormalliği (KA) ve 
mikronükleus (MN) testleri kullanılarak 
araştırılmıştır. Hücreler 12.5+2.5, 15+5, 17.5+7.5, 
20+10 µg/ml Acm+A-cyp karışımı ile 24 ve 48 saat 
muamele edilmiştir. 
 Yapılan çalışma kapsamında, acetamiprid 
ve alpha-cypermethrin karışımının insan periferal 
lenfositlerinde KKD ve KA’ni 24 ve 48 saatlik 
muamelelerde bütün konsantrasyonlarda (Acm+A-
cyp; 12.5+2.5, 15+5, 17.5+7.5, 20+10 µg/ml), MN 


