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asid hasta grubunda %1.08-%15.8 iken; kontrol grubunda %2.3-%8.4 oranında belirlenmiştir. 
Linoleik asid hasta grubunda %4.04-%20.6, kontrol grubunda %4.1-%17 arasında değişmektedir. 

Sonuç ve Tartışma: Mide kanserli bireylerle kontrol grubu bireyler karşılaştırıldığında, her iki 
gruptada palmitik asid fazla miktarda bulunmuştur. 18:1 trans yağ asidlerinden elaidik aside 
kansere bağlı olarak % miktarında artış gözlemlenmiştir. Kanserli bireylerde hastalığa bağlı olarak 
yağ asidlerinin miktarları, kontrollu bireylerde fazla oranda bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: doğmuş yağlar, kanser, lipid metabolizması, omega-3

Teşekkür: Yağ asitlerinin gaz kromatografi analizinde yardımcı olan Prof. Dr. İbrahim Demirtaş’a 
(Çankırı) teşekkür ederiz. Bu çalışma Gaziosmanpaşa Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 
tarafından (BAP 2012/50) desteklenmiştir. Bu çalışma için Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp 
Fakiltesi Dekanlığı Bilimsel Araştırmalar Değerlendirmeler Komisyonu 11- BADK-114 Komisyon 
kararı ile etik kurul onayı alınmıştır.
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Centaurea obtusifolia Ekstrelerinin Sitotoksik Etkilerinin K562 
Hücre Dizilerinde MTT Yöntemiyle Araştırılması

Faruk Süzergöz, Ayfer Özçelik, Nida Esra Can
Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Şanlıurfa, suzergoz@yahoo.com

Amaç: Kanser tedavisinde kullanılmak üzere henüz ideal bir kemoterapotik ajan bulunabilmiş 
değildir. Bu nedenle bitkisel ve kimyasal kaynaklardan yeni kemoterapotik ajan arayışı devam 
etmektedir. Çalışmamızda yöremiz endemik bitkilerinden olan Centaurea obtusifolia’ nın bir 
kanser hücre serisi üzerindeki olası sitotoksik etkileri araştırılmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: C. obtusifolia bitkisi Mayıs sonu Haziran başları çiçeklenme zamanında 
Şanlıurfa’ nın 45 km güneydoğusundaki Tektek Dağları’ ndan toplanmıştır. Kurutulmuş bitki 
örnekleri çiçek, yaprak, gövde ve kök kısımlarına ayrılıp her biri % 80 lik hidro etanolde 25°C de 
çalkalamalı inkübatörde 24 saat bekletilmiştir. Filtrasyon işleminden sonra ekstre içeren Erlenler 
liyofilizasyon cihazına yerleştirilmiştir. Örneklerin sıvı içerikleri, 2 saat boyunca -50°C’ de vakum 
altında uzaklaştırılmıştır. Sitotoksik etkinliğin belirlenmesi amacıyla 96 kuyucuklu kültür plağına 
bitki ekstrelerinden 1000 µg/ml, 100 µg/ml, 10 µg/ml, 1 µg/ml dozlarında 10 µl hacimlerde olmak 
üzere triple düzende eklenmiştir. Pozitif kontrol olarak diklofenak sodyum kullanılmıştır. Kültür 
flaskları 37°C’ de %5 CO

2 
içeren inkübatörde, nemli ortamda 72 saat inkübasyondan sonra % 

0.5’ lik MTT ([3- (4,5-dimetiltiyazol-2yl) -2,5-difenil tetrazolium] solüsyonundan her bir kültür 
kuyucuğuna 10 µl eklenip 4 saat daha inkübasyona devam edilmiştir. Bu süre sonunda kültür plağı 
kuyucuklarında canlı ve aktif hücreler tarafından hücre mitokondrisinde meydana getirilen MTT 
formazanın çözünmesi için kuyucuklara 100’ er µl DMSO (Dimetil sülfoksid) eklenmiştir. Kültür 
plaklarının kolorimetrik değerlendirmesi için ELİZA mikroplak okuyucuda 570 nm dalga boyunda 
okutulmuştur. Elde edilen OD değerleri pozitif kontrol (diklofenak sodyum) ile çiçek, kök, gövde 
ve yapraklara ait ekstrelerin etkilerinin karşılaştırılmıştır. 

Bulgular: Pozitif kontrol olarak kullanılan diklofenak sodyumun K562 hücreleri üzerine en yüksek 
sitotoksik etkisi 1000 µg/ml dozunda % 64.8 olarak belirlenmiştir. C. obtusifolia’ nın en yüksek 
sitotoksik etkileri; çiçek ekstresinin 100 µg/ml dozunda % 68.3 olarak, yaprak ekstresinin 10 µg/
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ml dozunda % 62.6 olarak, gövde ekstresinin 1000 µg/ml dozunda % 50.5 olarak, kök ekstresinin 
1000 µg/ml dozunda % 68.3 olarak, belirlenmiştir.

Sonuç ve Tartışma: Elde edilen veriler in vitro olarak C. obtusifolia çiçek ve kök ekstrelerinin 
kanser soyu olan K562 hücreleri üzerinde önemli düzeyde sitotoksik etkiye sahip oldugunu ortaya 
koymaktadır. Bu verilerin in vivo çalışmalarla desteklenmesi gerekmektedir. Endemik C. obtusifolia 
bitkimizin kanser tedavisi için gelecek vadeden ülkemize özgü bir değer olduğunu söyleyebiliriz.

Anahtar Kelimeler: Antineoplastik, Kemoterapotik ajan, Endemik bitki, Centaurea obtusifolia.

Teşekkür: Bu çalışma, Harran Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü (HÜBAK 
Proje No:849) tarafından desteklenmiştir. 
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Ceviz (Juglans regia) Gövde İçi, Gövde Kabuğu, Yaprak,
Yeşil Kabuk ve Sert Kabuk Ekstrelerinin 

Sitotoksik Etkilerinin Araştırılması

Tuğba Çolak, Fatma Tümen, Yeliz Başak, Ayfer Ozcelik, Nida Esra Can, Faruk Süzergöz
Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Şanlıurfa, 

tubamelekcolak@hotmail.com

Amaç: Kanser, görülme sıklığı ve ölümcül olması nedeniyle günümüzde başta gelen sağlık 
sorunlarından biridir. Bu nedenle bitkisel ve kimyasal kaynaklardan yeni kemoterapotik ajan 
arayışı devam etmektedir. Çalışmamızda cevizin (Juglans regia) kanser hücre serisi üzerindeki 
olası sitotoksik etkileri araştırılmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Ceviz bitkisi eylül ayı ortalarında meyve verme zamanında Kahramanmaraş’ 
ın Afşin ilçesinin 50 km kuzeybatısından toplanmıştır. Kurutulmuş bitki örnekleri, yaprak, gövde, 
kabuk, meyve sert kabuğu ve meyvenin yeşil kabuğu ayrılıp her biri % 80’ lik hidro etanolde 
25°C de çalkalamalı inkübatörde 24 saat bekletilmiştir. Filtrasyon işleminden sonra ekstre içeren 
Erlenler liyofilizasyon cihazına yerleştirilmiştir. Örneklerin sıvı içerikleri, 2 saat boyunca -50°C’ 
de vakum altında uzaklaştırılmıştır. Sitotoksik etkinliğin belirlenmesi amacıyla 96 kuyucuklu 
kültür plağına bitki ekstrelerinden 1000 µg/ml, 100 µg/ml, 10 µg/ml, 1 µg/ml dozlarında 10 µl 
hacimlerde olmak üzere triple düzende eklenmiştir. Pozitif kontrol olarak vinkristin kullanılmıştır. 
Kültür flaskları 37°C’ de %5 CO

2 
içeren inkübatörde, nemli ortamda 72 saat inkübasyondan sonra 

% 0.5’ lik MTT ([3- (4,5-dimetiltiyazol-2yl) -2,5-difenil tetrazolium] solüsyonundan her bir kültür 
kuyucuğuna 10 µl eklenip 4 saat daha inkübasyona devam edilmiştir. Bu süre sonunda kültür plağı 
kuyucuklarında canlı ve aktif hücreler tarafından hücre mitokondrisinde meydana getirilen MTT 
formazanın çözünmesi için kuyucuklara 100’er µl DMSO (Dimetil sülfoksid) eklenmiştir. Kültür 
plaklarının kolorimetrik değerlendirmesi için ELİZA mikroplak okuyucuda 570nm dalga boyunda 
okutulmuştur. Elde edilen OD değerlerinden % sitotoksisite değerleri hesaplanmıştır. Pozitif 
kontrolün (vinkristin) sitotoksiste düzeyi ile ceviz yaprak, gövde, kabuğu, meyve ve yeşil meyve 
kabuğuna ait sitotoksiste düzeyleriyle karşılaştırılmıştır. 

Bulgular: Pozitif kontrol olarak kullanılan vinkristinin K562 hücreleri üzerine en yüksek sitotoksik 
etkisi 1000µg/ml dozunda %60.9 olarak belirlenmiştir. Cevizin en yüksek sitotoksik etkileri; yaprak 


