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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Karaciğer kanseri, en sık rastlanan ikinci ölümcül malignitedir. Karaciğer kanseri 

vakalarının %90’ından fazlası hepatosellüler karsinomlardır (HCC). HCC tedavisinde 

rezeksiyon, transplantasyon, kemoterapi, radyoterapi, immünoterapi başvurulan yöntemlerdir. 

Bu yöntemler, sağlıklı hücrelerin zarar görmesi, organ kaybı ve karaciğer yetmezliği gibi ciddi 

yan etkilere sahiptir. Günümüzde HCC tedavisinde doğru ve etkili tedavi yetersizliği nedeniyle 

yeni potansiyel ilaçların araştırılması ivme kazanmıştır. Bu projede, daha önce karaciğer 

kanseri üzerine çalışılmamış olan hünnap (Ziziphus zizyphus) ve Hint inciri (Opuntia ficus-

indica) bitki ekstraktlarının hepatosellüler karsinom hücre hatlarında antikanserojen etkisinin 

in vitro olarak araştırılmasıyla karaciğer kanseri için alternatif tedavi yöntemi bulunması 

amaçlanmıştır. 

Hünnap bitkisinin yaprağı ve Hint inciri bitkisinin kladotlarından metanol ekstraksiyon 

yöntemi ile elde edilen bitki ekstraktlarının HCC hücre hattı olan SNU-398 ve SNU-475 hücre 

hatları üzerinde sitotoksisite (MTT), migrasyon ve apoptoz deneyleri gerçekleştirilmiştir. MTT 

testi sonuçlarına göre SNU-398 hücre hattı için hünnap yaprak ekstresinin LC50 değeri 0,25 

mg/ml iken Hint inciri kladot ekstresinin LC50 değeri 2 mg/ml’dir. SNU-475 hücre hattı için 

hünnap yaprak ekstresinin LC50 değeri 0,5 mg/ml iken Hint inciri kladot ekstresinin LC50 

değeri 1 mg/ml’dir. Migrasyon deneyleri sonucunda, çizik atılan bölgelerde kanser hücrelerinin 

çoğalamadığı gözlemlenmiştir. Apoptoz deneyleri sonucunda ise her iki bitki ekstresinin de iki 

HCC hücre hattında nekrotik ölüme yol açmadan erken apoptoz ile ölüme yol açtığı 

saptanmıştır. 

Sonuç olarak, hünnap ve Hint inciri bitkilerinin karaciğer kanseri üzerine antikanserojen 

etkilerinin ilk defa araştırıldığı bu projede; elde edilen bitki ekstrelerinin iki farklı HCC hattı 

üzerine anti-proliferatif, anti-migrant ve apoptotik özellikler gösterdiği bulunmuştur. 

2. Problem/Sorun 

Kanser, çağımızın en fazla görülen ve diğer patojenik hastalıklara kıyasla mortalitesi 

(ölüm oranı) en yüksek olan hastalıktır. Karaciğer kanseri, şekil 1’de de görüldüğü üzere, en 

sık görülen 6. kanser çeşidi olup aynı zamanda kanser kaynaklı ölümler arasında 2. sırada yer 

almaktadır. Karaciğer kanseri, en sık rastlanan ikinci ölümcül malignitedir.  
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Şekil 1. 2020 yılında, Dünya genelinde en sık görülen vakalar ve ölüm nedenleri 

arasında karaciğer (liver) kanserinin yeri görülmektedir (WHO, 2020b). 

Karaciğer kanseri vakalarının %90’ından fazlası hepatosellüler karsinomlardır (HCC). 

HCC tedavisinde rezeksiyon, transplantasyon, kemoterapi, radyoterapi, immünoterapi 

başvurulan yöntemlerdir. Bu yöntemler, sağlıklı hücrelerin zarar görmesi, organ kaybı ve 

karaciğer yetmezliği gibi ciddi yan etkilere sahiptir. Günümüzde, HCC tedavisinde doğru ve 

etkili tedavi yetersizliği nedeniyle yeni potansiyel ilaçların araştırılması ivme kazanmıştır.  

Bu projede, daha önce karaciğer kanseri üzerine çalışılmamış olan hünnap (Ziziphus 

zizyphus) ve Hint inciri (Opuntia ficus-indica) bitki ekstraktlarının hepatosellüler karsinom 

hücre hatlarında antikanserojen etkisinin in vitro olarak araştırılmasıyla karaciğer kanseri için 

alternatif tedavi yöntemi bulunması amaçlanmıştır. 

3. Çözüm  

Günümüzde, karaciğer kanserinin tedavisi multidisipliner olarak ele alınmaktadır. Bu 

çoklu yaklaşım, kişiselleştirilmiş bir temelde hastanın sahip olduğu tümör tipine ve evresine 

bağlı olarak yönlendirilmektedir (Liu ve ark., 2015). Karaciğer kanser tedavisinde rezeksiyon, 

transplantasyon, kemoterapi, radyoterapi, immunoterapi gibi birçok tedavi yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Bu tedavi çeşitleri, her ne kadar başarıya ulaşsa da bu yöntemler karaciğer 

kanser hastalarında organ kaybı, sağlıklı hücrelerin kanserleşmesi, karaciğer yetmezliği ve 

hastanın ölümüne yol açmaktadır. Bu yüzden yalnızca kanser hücrelerini hedef alan, fitoterapi 

gibi toksik özelliği ve yan etkileri az olan veya bulunmayan yeni yöntemler araştırılmaktadır. 

Bu projede ise hepatosellüler karsinoma tevavisinde etkili olacağı düşünülen iki bitki 

ekstresi incelenmiştir. Hünnap bitkisinin yaprağı ve Hint inciri bitkisinin kladotlarından 

metanol ekstraksiyon yöntemiyle bitki ekstraktları elde edilip HCC hücre hattı olan SNU-398 
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ve SNU-475 hücre hatları üzerinde sitotoksisite (MTT), migrasyon ve apoptoz deneyleri 

gerçekleştirilmiştir.  

Yapılan deneyler sonucunda, elde edilen bitki ekstrelerinin SNU-398 ve SNU-475 HCC 

hücre hatları üzerine anti-proliferatif, anti-migrant ve apoptotik özellikler gösterdiği, 

biyoteknolojik yöntemlerle kanıtlanmıştır. Elde edilen bulgular doğrultusunda, hünnap 

bitkisinin yaprağı ve Hint inciri bitkisinin kladot ekstrelerinin; hepatosellüler karsinom (HCC) 

için alternatif bir tedavi kaynağı olarak umut vadettiği gözlenmiştir. 

4. Yöntem  

Bu projede; ülkemizde yetişen ve doğadan toplanmış olup tanıları, Ege Üniversitesi 

Botanik Bahçesi Herbaryum Uygulama ve Araştırma Merkezindeki uzmanlar tarafından 

konulmuş Hünnap (Z. zizyphus) bitkisinin yaprağı ve Hint inciri (O. ficus-indica) bitksinin 

kladotlarının hepatosellüler karsinom üzerine antikanserojen etkileri (sitotoksik, anti-migrant 

ve apoptotik) araştırılmıştır.  

 

Şekil 2. Hünnap (Ziziphus zizyphus) (a) ve Hint inciri (Opuntia ficus- indica) bitkileri 

(b). 

Her iki bitkinin ekstraksiyon işleminde metanol ekstraksiyon yöntemi polar bir çözgen 

olması nedeniyle tercih edilmiştir ve 100 mg/ml konsantrasyonda bitki ekstreleri elde edilmiştir. 

Elde edilen bitki ekstreleri, hepatosellüler karsinom (HCC) hücre hatlarında [SNU-398 

(ATCC® CRL-2233™) ve SNU-475 (ATCC® CRL-2236™)] MTT, migrasyon ve apoptoz 

deneylerinde kullanılmıştır. 

 

Şekil 3. Hint inciri kladotlarının ekstraksiyon aşamaları. a: kurutulmuş Hint inciri 

kladotlarının küçük parçalara ayrılması. b: metanol eklenmesi sonucunda ekstraksiyonun 

başlaması. c: ekstraksiyon  sonrası elde edilen solüsyon. d: solüsyonun süzülmesi. e: metanolün 

uçurulması. f: DMSO’da çözülmüş Hint inciri ekstresi. Aynı işlemler hünnap bitki yaprakları 

için de uygulanmıştır.  
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Şekil 4. SNU-398 ve SNU-475 HCC hücre hatlarının MTT testi aşamaları. a, b, c: 

Trypan Blue boyası ile SNU-475 hücre hattı sayımı; d ve e: MTT ile hücrelerin muamele 

edilmesi ve mikroplaka okuyucu ile analiz edilmesi. 

Hünnap yaprağı ve Hint inciri kladot ekstrelerinin DMSO’da çözünmüş farklı 

konsantrasyonlarındaki (4, 2, 1, 0,5, 0,25, 0,125, 0,0625 ve 0,03125 mg/ml) solüsyonlar, SNU-

398 ve SNU-475 hücreleri ile 72 saat muamele edilmiştir. Daha sonra, MTT testiyle kanser 

hücrelerinin canlılıkları (LC50) saptanmıştır. SNU-398 hücre hattı üzerinde hünnap yaprak 

ekstresinin LC50 değeri 0,25 mg/ml (%47,267 hücre canlılığı) olurken Hint inciri kladot 

ekstresinin LC50 değeri 2 mg/ml (%50,386)’dır.  SNU-475 hücre hattı üzerinde hünnap yaprak 

ekstresinin LC50 değeri 0,5 mg/ml (%54,316 hücre canlılığı) olurken Hint inciri kladot 

ekstresinin LC50 değeri 1 mg/ml (%51,838)’dır.  MTT sonuçları değerlendirildiğinde hünnap 

yaprak ekstresi, Hint inciri kladot eksterine göre sırasıyla 8 ve 2 kat daha etkili olduğu 

saptanmıştır. Yücel (2018) tarafından yapılan bir araştırmada dağ kekiği bitki ekstresinin 

karaciğer kanser hücre hattında araştırılmıştır. Bu araştırmada, dağ kekiğinin karaciğer kanseri 

hücrelerinde etkili LC50 değeri 1-15 mg/ml (µg/µl) bulunmuştur. Bu projede elde edilen bitki 

ekstrelerinden hünnap yaprağının LC50 değeri dağ kekiği ile karşılaştırıldığında en az 4 en fazla 

60 kat daha etkili olduğu; Hint inciri kladot ekstresinin ise en az 2 en fazla 15 kat daha etkili 

olduğu bulunmuştur. Bu çalışmada, MTT hücre canlılık testi ile hünnap (Z. zizyphus) ve Hint 

inciri (O. ficus-indica) bitkilerinin anti-proliferatif aktiviteleri olduğu kanıtlanmıştır. 

 

Şekil 5. Hünnap bitki yaprak ekstresinin farklı konsantrasyonlarda SNU-398 hücre hattı 

canlılıklarına etkisi. 
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Şekil 6.  Hint inciri kladot ekstresinin farklı konsantrasyonlarda SNU-398 hücre hattı 

canlılıklarına etkisi. 

 

Şekil 7. Hünnap bitki yaprak ekstresinin farklı konsantrasyonlarda SNU-475 hücre hattı 

canlılıklarına etkisi 

 

Şekil 8. Hint inciri kladot ekstresinin farklı konsantrasyonlarda SNU-475 hücre hattı 

canlılıklarına etkisi. 
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Migrasyon veya in vitro çizik tahlili; diğer yöntemlere göre daha kolay, ekonomik ve 

aynı zamanda geliştirilmiş bir yöntemdir (Liang ve ark., 2007). Bu projede, in vitro çizik tahlili 

ile hünnap ve Hint inciri bitki ekstrelerinin karaciğer kanser hücrelerinin göçü üzerine etkisi 

araştırılmıştır. Bölüm 4.2’de bahsedildiği üzere, bu bitki ekstrelerinin uygulandığı deneylerde 

24 saat içerisinde, tam bir göç sağlanmamış, çizik atılan bölge hücreler tarafından kapatılmamış 

hatta petri kabının sağ ve sol kenarlarında bulunan hücrelerde de seyrelmeler gözlenmiştir 

(Şekil 10 ve 11). Bu bulgular doğrultusunda, hünnap ve Hint inciri bitki ekstrelerinin 

hepatosellüler karsinom hücre hattı olan SNU-398 ve SNU-475 hücre hatları üzerinde anti-

proliferatif ve anti-migrant etkinliğinin mevcudiyeti kanıtlanmaktadır. Elde edilen migrasyon 

deneyleri sonucunda, hünnap yaprağı ve Hint inciri kladot ekstreleri; SNU-398 ve SNU-475 

hücre hatları gibi metastatik karaciğer kanser hücrelerinin yayılımcı özelliklerini ortadan 

kaldırması etkili bir fitoterapik ajan adayı olabileceği kanıtlanmıştır. 

 

Şekil 9. Hünnap yaprağı ve Hint inciri kladot ekstrelerinin SNU-398 hücre hattının 

migrasyon deneylerindeki (in vitro çizik tahlili) etkileri. 
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Şekil 10. Hünnap yaprağı ve Hint inciri kladot ekstrelerinin SNU-475 hücre hattının 

migrasyon deneylerindeki (in vitro çizik tahlili) etkileri. 

Hünnap yaprağı ve Hint inciri kladot ekstrelerinin hepatosellüler karsinom (HCC) hücre 

hatlarında sitotoksik etkisinin apoptotik olup olmadığı apoptoz testi (Annexin V-FITC) ile 

araştırılmıştır. Şekil 12’de SNU-398 hücre hattı üzerindeki etkiler incelendiğinde kontrol grubu 

%64,5 canlılık oranı ve %29,3 erken apoptoz, %5,95 geç apoptoz, %0,24 nekroz 

gözlemlenmiştir. Pozitif kontrol olan H2O2’de %0,81 canlılık oranı ve %1,92 erken apoptoz, 

%96,6 geç apoptoz, %0,70 nekroz gözlemlenmiştir. Hünnap yaprak ekstresinde %8,19 canlılık 

oranı ve %91,8 erken apoptoz, %0,01 geç apoptoz, %0 nekroz gözlemlenmiştir. Dolayısıyla 

SNU-398 hücre hattı üzerine hünnap yaprak ekstresinin sitotoksik etkisinin apoptotik olduğu 

ve hiç nekrotik etki göstermediği bulunmuştur. Hint inciri kladot ekstresinde %46,6 canlılık 

oranı ve %53,4 erken apoptoz, %0 geç apoptoz, %0 nekroz gözlemlenmiştir. Dolayısıyla SNU-

398 hücre hattı üzerine Hint inciri kladot ekstresinin sitotoksik etkisinin apoptotik olduğu ve 

hiç nekrotik etki göstermediği bulunmuştur. SNU-398 hücre hattı üzerindeki tüm sonuçlar 

incelendiğinde hünnap yaprak ekstresinin Hint inciri kladot ekstresine göre daha yüksek 

apoptotik etkiye sahip olduğu bulunmuştur. 

Şekil 12’de, SNU-475 hücre hattı üzerindeki etkiler incelendiğinde kontrol grubu %77,7 

canlılık oranı ve %22,2 erken apoptoz, %0,10 geç apoptoz, %0 nekroz gözlemlenmiştir. Pozitif 
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kontrol olan H2O2’de %0,70 canlılık oranı ve %5,03 erken apoptoz, %94,0 geç apoptoz, %0,26 

nekroz gözlemlenmiştir. Hünnap yaprak ekstresinde %4,71 canlılık oranı ve %95,3 erken 

apoptoz, %0,015 geç apoptoz, %0 nekroz gözlemlenmiştir. Dolayısıyla SNU-475 hücre hattı 

üzerine hünnap yaprak ekstresinin sitotoksik etkisinin apoptotik olduğu ve hiç nekrotik etki 

göstermediği bulunmuştur. Hint inciri kladot ekstresinde %51,4 canlılık oranı ve %48,6 erken 

apoptoz, %0 geç apoptoz, %0 nekroz gözlemlenmiştir. Dolayısıyla SNU-475 hücre hattı üzerine 

Hint inciri kladot ekstresinin sitotoksik etkisinin zayıf apoptotik olduğu ve hiç nekrotik etki 

göstermediği bulunmuştur. SNU-475 hücre hattı üzerindeki tüm sonuçlar incelendiğinde 

hünnap yaprak ekstresinin Hint inciri kladot ekstresine göre çok daha yüksek apoptotik etkiye 

sahip olduğu bulunmuştur. Apoptoz sonuçları değerlendirildiğinde hünnap ve Hint inciri bitki 

ekstrelerinin karaciğer kanser hücre hatları üzerinde apoptotik etkiye sahip olduğu 

kanıtlanmıştır. Abu Bakar ve arkadaşları (2015) tarafından yapılan bir çalışmada, mundu 

(Garcinia dulcis) bitki ekstresini karaciğer kanseri üzerinde denemişler ve %41,2 oranında 

apoptoz gerçekleştirdiği bulunmuştur. Bu projede elde edilen bitki ekstrelerinden hünnap 

yaprak ekstersinin apoptotik etkisi mundu bitkisiyle karşılaştırıldığında 2 katından fazla 

olduğu; Hint inciri kladot ekstresinin ise yaklaşık 1,5 katı olduğu saptanmıştır. 
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Şekil 11. Hünnap yaprağı ve Hint inciri kladot ekstrelerinin SNU-398 hücre hattı 

üzerindeki apoptoz test sonuçları.  
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Şekil 12. Hünnap yaprağı ve Hint inciri kladot ekstrelerinin SNU-475 hücre hattı 

üzerindeki apoptoz test sonuçları.  

Sonuç olarak, hünnap (Ziziphus zizyphus) ve Hint inciri (Opuntia ficus-indica) 

bitkilerinin karaciğer kanseri üzerine antikanserojen etkilerinin ilk defa araştırıldığı bu projede; 

iki farklı hepatosellüler kanser hattı üzerine anti-proliferatif, anti-migrant ve apoptotik 
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özellikler taşıyan bitki ekstreleri elde edilmiştir. Günümüzdeki hepatosellüler karsinoma 

tedavisinde doğru ve etkili tedavi seçeneği yetersizliği göz önüne alındığında; hünnap ve Hint 

inciri bitki ekstrelerinin karaciğer kanserinin fitoterapötik tedavisinde umut vadettiği in vitro 

olarak kanıtlanmıştır.  

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü  

SNU-398 hücre hattı üzerinde yapılan deneylerde Hünnap yaprak ekstresi %8,19 

canlılık oranı ve %91,8 erken apoptoz oranı gösterirken Hint inciri kladot ekstresinde %46,6 

canlılık oranı ve %53,4 erken apoptoz, %0 nekroz gözlemlenmiştir. Aynı prosedürler SNU-475 

hücre hattı üzerine uygulandığında ise Hünnap yaprak ekstresinde %4,71 canlılık oranı ve 

%95,3 erken apoptoz, %0,015 geç apoptoz, %0 nekroz; Hint inciri kladot ekstresinde %51,4 

canlılık oranı ve %48,6 erken apoptoz, %0 geç apoptoz, %0 nekroz gözlemlenmiştir. Elde 

edilen veriler doğrultusunda bu projede, hünnap ve Hint inciri bitkilerinin hepatosellüler 

karsinom üzerine antikanserojen etkileri ilk defa araştırılmıştır. Ayrıca iki bitki ekstresinin de 

hepatosellüler karsinom hücre hatları üzerinde, daha önce yapılmış benzer çalışmalara kıyasla 

daha yüksek oranda erken apoptotik özellik gösterdiği ve nekrotik özellik göstermediği 

keşfedilmiştir. Bu da kanserleşmiş hücrelerin kontrollü ölümünün sağlanması ve sağlıklı 

hücrelerin zarar görmemesi için oldukça önemlidir. 

Sonuç olarak, hünnap (Ziziphus zizyphus) ve Hint inciri (Opuntia ficus-indica) 

bitkilerinin iki farklı hepatosellüler karsinom hattı üzerine (SNU-398 VE SNU-475) 

antikanserojen etkileri, bu projenin başvuru tarihi itibariyle literatürde mevcut değildir. Bu fikir, 

ilk defa bu projede ortaya konmuş ve anti-proliferatif, anti-migrant ve apoptotik özellikler 

taşıyan bitki ekstreleri elde edilmiştir. Günümüzde, hepatosellüler karsinoma tedavisinde doğru 

ve etkili tedavi seçeneği yetersizliği göz önüne alındığında; hünnap ve Hint inciri bitki 

ekstrelerinin karaciğer kanserinin fitoterapötik açıdan desteklenmiş tedavisinde umut vadettiği 

in vitro olarak kanıtlanmıştır.  

6. Uygulanabilirlik  

a) Bu projede, hünnap (Ziziphus zizyphus) ve Hint inciri (Opuntia ficus-indica) bitki 

ekstrelerinin SNU-398 ve SNU-475 hücre hatları üzerindeki etkilerinin araştırılmasıyla 

hepatosellüler karsinoma tedavisinde kullanılabilecek alternatif antikanserojen etki 

yaratılıp yaratılamadığı gözlenebilecektir.  

b) Elde edilen sonuçlar doğrultusunda, bu bitki ekstrelerinin; HCC dışındaki diğer kanser 

hücre hatları üzerinde, antimikrobiyal, antifungal ve antiviral etkinliklerinin de 

araştırılması önerilmektedir. Ayrıca her iki bitki ekstresinin apoptotik etkinliğinin hangi 

biyokimyasal moleküller tarafından gerçekleştirildiğinin kanıtlanması için ileri 

saflaştırma işlemlerine tabii tutulmaları planlanmaktadır. Daha sonra, saflaştırılan 

moleküllerin kanserleşmede önemli olan Wnt/ß-katenin sinyal iletim yolaklarındaki 

etkinliğinin araştırılması ve buradan çıkacak sonuçlar neticesinde ilgili moleküllerin ilaç 

faz çalışmalarına başlanması hedeflenmektedir. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması  

Bu projede, hünnap (Ziziphus zizyphus) bitki yaprağı ve Hint inciri (Opuntia ficus- 

indica) bitki kladotları araziden toplanmış olup Ege Üniversitesi Botanik Bahçesi Herbaryum 

Uygulama ve Araştırma Merkezindeki uzmanlar tarafından tanıları konulmuştur (Şekil 2). 
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Bitki ekstraksiyon işlemlerinde okul laboratuvarında bulunan etüv (Isolab), havan 

(Isolab), analitik terazi (Daihan Biomedical), besiyeri şişesi (Isolab), manyetik karıştırıcı 

(Daihan MSH-20A), manyetik balık (20 mm, Isolab), metanol (Carlo Erba), Whatmann NO 1 

filtre kağıdı (Sigma Aldrich), mezür (Isolab), huni (Isolab), petri kapları (Isolab), ependorf tüp 

(Isolab) ve DMSO (Carlo Erba) cihaz ve kimyasalları kullanılmıştır. 

Anti-kanser deneylerinde; masaüstü santrifüj (Thermo Fisher), laminar kabinet (Thermo 

Scientific MSC Advantage), CO2 inkübatörü (Thermo Scientific Steri Cycle), su banyosu 

(Nüve NB9), sallamalı karıştırıcı (Labnet), sıvı azot hücre saklama tankı (Thermo Cryoplus 2), 

hassas terazi (Sartorius GE512-0CE), analitik terazi (Sartorius GC1603 S-0CE), mikroplaka 

okuyucu (Thermo Varioskan® Flash), hücre kültürü petri kabı (Corning), PBS, MTT (5mg/ml 

steril PBS içinde), DMSO (Dimetil sülfoksit), RPMI 1640 (Gibco 11875-093, %10 FBS), Fetal 

Bovine Serum (FBS), Metanol, Tripsin %0,25 EDTA, cyrstal violet, glutaraldehit 

kullanılmıştır.  

Tablo 1. Bu proje kapsamında gerçekleştirilen işler tanımı ve süreçleriyle birlikte 

aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. 

AYLAR 

İşin Tanımı 
Temm

uz 
Ağustos Eylül Ekim 

Kası

m 

Aralı

k 
Ocak Şubat 

Literatür 

Taraması 
X X X X X X X X 

Laboratuvar 

Çalışması 
 X X X X X X  

Verilerin 

Toplanması 

ve Analizi 

 X X X X X X  

Proje Raporu 

Yazımı 
   X X X X X 

Dönemsel 

Harcama 

Planı 

 

SNU-398 

ve SNU-

475 hücre 

hattı  

Hünnap 

ve Hint 

inciri 

     

 

 

 

 

Tablo 2. Proje kapsamında kullanılan malzemeler ve fiyatları sunulmaktadır. 
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Malzeme Harcama 

SNU-398 hücre hattı (CRL-

2233™) 

14.308,85TL (€897.00 EA) 

SNU-475 hücre hattı (CRL-

2236™) 

14.308,85TL (€897.00 EA) 

Hünnap 14,86TL/kg (Bu projede ücretsiz temin edilmiştir.) 

Hint inciri (Opuntia ficus-

indica) 

25,81TL (Fidan fiyatı) (Bu projede ücretsiz temin edilmiştir.) 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar) 

Karaciğer kanseri, en sık görülen 6. kanser çeşidi olduğundan ve kanser kaynaklı 

ölümler arasında da 2. sırada yer aldığından global bir sorundur (WHO, 2020b). Hepatosellüler 

Karsinom (HCC) ise primer karaciğer kanserlerinin en sık rastlanan, teşhis ve ölüm oranı en 

fazla olan çeşididir (Mejia ve Pasko, 2020; McGlynn ve ark., 2020). Hepatit B, Hepatit C 

enfeksiyonları, karaciğer fibrozisi ya da sirozuna sahip olmak, obezite ya da tip 2 diyabet hastası 

olmak, beslenme tarzı, fazla alkol tüketimi, sigara-tütün ürünlerinin, aflatoksin bulaşmış 

yiyeceklerin tüketimi hepatosellüler karsinomun başlıca risk faktörleridir (Dhar ve ark., 2020; 

McGlynn ve ark., 2020). İleri yaş, yaşanılan coğrafya ve cinsiyet ile değişkenlik gösterebilen 

risk faktörleriyle birlikte HCC’nin görülme sıklığı daha da artmaktadır. HCC’nin yüksek 

prevalansa (görülme oranı) sahip oluşu bu proje fikrinin hedef kitlesinin belirli bir kesimle 

sınırlı kalmadığını ve dünya nüfusuna hitap ettiğini göstermektedir. 

9. Riskler  

Bu projede, hepatosellüler karsinoma tevavisinde etkili olacağı düşünülen iki bitki 

ekstresi incelenmiştir. Projenin deney fazları kısmında ortaya çıkabilecek risk faktörlerinden en 

önemlisi bitki ekstrelerinin hücre canlılığı üzerinde etkisi gözlenememesi olacaktır. Saflık  veya 

ekstrasyon derecelerinin yetersiz gelme ihtimaline karşı alınabilecek önlem olarak, deneyler her 

iki bitki ekstresi için de farklı derişimler üzerinde gerçekleştirilmiştir.  Ardından Hünnap 

bitkisinin yaprağı ve Hint inciri bitkisinin kladotlarından metanol ekstraksiyon yöntemi ile elde 

edilen bitki ekstraktlarının HCC hücre hattı olan SNU-398 ve SNU-475 hücre hatları üzerinde 

sitotoksisite (MTT), migrasyon ve apoptoz deneyleri uygulanmıştır. Bir diğer risk faktörü ise 

bitki ekstrelerinin uygulandığı çizik testi gibi deney ortamlarında yeterli hücre apoptozu 

gözlenememsi veya migrasyon sağlanamaması olabilirken, bu ihtimali ortadan kaldırmak adına 

deneyler tekrarlı gerçekleştirilmiş ve hata payı düşürülmüştür. Böylece elde edilen bitki 

ekstrelerinin HCC hücre hatları üzerine anti-proliferatif, anti-migrant ve apoptotik özellikler 

gösterdiği, biyoteknolojik yöntemlerle kanıtlanmıştır.  
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