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Amaç: Yüksek seviyedeki aminoasit içeriklerinden ötürü deniz algleri diyette ve gıda takviyesinde 
önemli bir nutrient kaynağı olarak dikkate alınmaktadır. Bu alglerin sekonder metabolit üretme 
yetenekleri yoğun olarak çalışılmaktadır. Algler ayrıca terapötik olarak önemli bir kaynak olup 
çeşitli amaçlar için tıpta önemli bir kullanım alanına sahiptir. Makroalglerden elde edilen birçok 
bileşiğin biyolojik aktivitesi üzerine sayısız rapor bulunmaktadır. Ülkemiz yoğun kıyı şeridinde 
bulunan deniz algleri çok iyi tanımlanmış olup bu alglerin biyolojik aktiviteleri ve toksisiteleri 
üzerine çok fazla çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmada, bir kahverengi alg olan Cystoseira 
fimbriata Bory de Saint-Vincent’ den elde edilen çözgen ekstrelerinin antioksidan ve antimikrobiyal 
aktivitesi ile sitotoksik ve mutajenik potansiyelinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Cystoseira fimbriata Bory de Saint-Vincent, Nisan 2012’ de İzmir (Urla) 
kıyı şeridi boyunca (1-2 m derinlik) birçok resiften toplanmış ve Prof. Dr. Atakan Sukatar tarafından 
tanımlanmıştır. Örnekler toplandıktan hemen sonra dondurulmuş ve analizler yapılıncaya kadar 
-20 °C’ de saklanmıştır. Alglerden hazırlanan metanol, kloroform ve hekzan ekstrelerinin total 
fenolik içerikleri ve antioksidan aktiviteleri spektrofotometrik yöntemle, antimikrobiyal aktivitesi 
E. coli ATCC 8739, S. aureus ATCC 6538/P, S. epidermidis ATCC 12228, E. faecalis ATCC 29212, 
E.cloacae ATCC 13047, K. pneumonie ATCC 13883, B. cereus ATCC 7064 ve P. aeroginosa ATCC 
9027 üzerinde MIC yöntemi ile belirlenmiştir. Ekstrelerin toksisite potansiyellerini belirlemek 
amacıyla sitotoksisite testi bir kanser hücre hattı olan Hep 3B hücre hattında MTT yöntemi ile 
ve mutajenite testi Salmonella typhimurium TA 98 ve TA 100 suşlarında Bakteriyal reversiyon 
mutasyon assayi (Ames testi) ile gerçekleştirilmiştir. 

Bulgular: Toplanan C. fimbriata Bory de Saint-Vincent 70 °C fırında kurutulduktan sonra 40 g ham 
drog elde edilmiştir. Daha sonra sırasıyla 80 mg hekzan, 78 mg kloroform ve 1 g metanol ekstresi 
elde edilmiştir. Bu ekstreler içinden özellikle hekzan ekstresinin yüksek fenolik ve flavanoit 
içeriğine sahip olduğu ve yüksek antioksidan aktivite gösterdiği belirlenmiştir. Hekzan ekstresi için 
ED

50
 değeri (ortamdaki DPPH radikalinin % 50 sini süpüren değer) 5 mg/ml olarak saptanmıştır. 

Hekzan ekstresinde 0,8 mg GAE/g toplam fenolik madde ve 1,541 mg QE/g toplam flavonoit miktarı 
tespit edilmiştir. Yapılan antimikrobiyal aktivite denemesinde özellikle metanol ve kloroform 
ekstrelerinin çalışılan bakteriler üzerinde antimikrobiyal etkiye sahip olduğu belirlenmiştir (32-
256 mg/ml). Sitotoksisite denemesi için, ekstraktların 10 mg/ml’ lik stokları DMSO içerisinde 
hazırlanarak serumsuz hücre kültürü ortamı içerisinde ileri dilüsyonları yapılmış ve testte 0.5-50 mg 
/ml doz aralığı çalışılmıştır. Hep 3B hücreleri 3×104 hücre/mL başlangıç hücre konsantrasyonuda 
96 gözlü platelere ekilmiş ve 24 saat kültüre edilmiştir. Ardından kültür, farklı dilüsyonlara sahip 
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ekstraktlar ile 24 ve 48 saat muamele edilmiş ve bu süre sonunda hücre canlılığı belirlenmiştir. 
Deneme sonucunda C. fimbriata Bory de Saint-Vincent’ den elde edilen ekstraktların çalışılan doz 
aralığında Hep-3B kanser hücrelerine karşı sitotoksik etki göstermediği belirlenmiştir. Metabolik 
aktivasyon için kullanılan S9 karışımı varlığında ve yokluğunda tekrarlanan mutajenite testinde 0 - 
5000 mg/petri doz aralığı çalışılmış, yüksek konsantrasyonlarda bile ekstrelerin revertant sayısında 
artışa sebep olmadığı yani mutajenik olmadığı ortaya konmuştur. 

Sonuç ve Tartışma: Bu sonuçlar C. fimbriata Bory de Saint-Vincent’ in doğal bir antioksidan 
kaynağı ve antimikrobiyal etkili olduğunu, sitotoksik ve mutajenik etki göstermeyen bu algin daha 
ileri çalışmalarla besin takviyesi ya da terapötik amaçlı kullanılabileceğini ortaya koymaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Cystoseira fimbriata, kahverengi alg, antioksidan etki, sitotoksisite, mutajenite
Teşekkür: Yrd. Doç. Dr. E. İlker Medine’ ye çalışmada kullanılan hücre hatlarını sağladığı için 
teşekkür ederiz. Ames testinde kullanılan S9 fraksiyonu, Ege Üniversitesi, Hayvan Deneyleri 
Yerel Etik Kurulu’ nun 2009-165 nolu onayı ile gerçekleştirilen çalışma sırasında hazırlanmıştır.
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Amaç: MTT (3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide) canlılık metodu; hücre 
canlılığını, proliferasyonu ya da sitotoksisitesi ölçmede kullanılan basit, kolorimetrik ve ekonomik 
bir yöntemdir. MTT; metabolik olarak aktif hücrelerde, mitokondriyal dehidrogenaz aracılığıyla 
indirgeyerek formazan kristallerinin oluşumuna neden olmaktadır. Kristallerin çözünmesiyle 
oluşa nabsorbans değerleri canlı hücre sayısı ile doğrudan ilişkilidir. Fakat bazı kimyasallar ya 
da fitokimyasallar doğrudan MTT ile etkileşime girerek interferans yapabilmektedirler. Bu durum 
yanlış yorumlara neden olmaktadır. Bu çalışmanın amacı, farklı bitki ekstraktları kullanarak MTT 
metodunun hücre canlılığını belirlemede ne kadar güvenilir olduğunu daha hassas bir yöntem olan 
ATP canlılık testiyle kıyaslayarak araştırmaktır.

Gereçler ve Yöntemler: Çalışmada, Hypericum adenotriticum, Salvia kronenburgei, Palergonium 
quersetorum gibi farklı bitki ekstraktları insan meme kanserinin iki farklı hücre soyu (MCF-7 ve 
MDA-MB-231) üzerine uygulanmıştır. Hücre canlılıkları doza bağlı olarak MTT canlılık metoduyla 
belirlenmiştir. Ayrıca bitki ekstraktlarının hücresiz ortamda MTT testi ile verdiği absorbanslar da 
belirlenmiştir. MTT testi sonuçlarını karşılaştırmak için hücre canlılıkları ATP canlılık testiyle 
analiz edeilmiştir. Ayrıca hücrelerde belirlenen ölümler mikroskobik olarak da değerlendirilmiştir.

Bulgular: Kullanılan bitki ekstrakları hem MCF-7 hem MDA-MB-231 hücrelerinde doza bağımlı 
olarak hücre canlılıklarını anlamlı seviyede azalttığı mikroskobik olarak gözlenmiştir. Mikroskobik 
sonuçlara uyumlu şekilde her iki kanser soyunda doza bağımlı olarak hücre canlılıklarının azaldığı 
ATP testiyle doğrulanmıştır. Fakat özellikle yüksek dozlarda hücre ölümleri gözlenmesine rağmen 
MTT sonuçları hücre ölümlerini göstermemiştir. 


