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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. 
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Sonuç ve Tartışma: Bitki ekstraktlarının MTT ile etkileşime girerek hücre canlılığı lehine yanlış 
pozitif sonuç verdiği (interferans oluşumu) ATP yöntemi ile karşılaştırılarak ortaya konmuştur. 
Bitki ekstaktı gibi interferans oluşturabilecek ajanların sitotoksisite analizlerinde MTT yönteminin 
güvenilir olmadığını ve uygun yöntemin seçilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: MTT metodu, ATP metodu, interferans, meme kanseri
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Amaç: Parkinson hastalık tedavisinde kullanılan Levodopa ve Karbidopa ilaçlarının genotoksik 
etkileri in vivo fare kemik iliği mikronükleus ve Komet testleri ile belirlenmiştir.

Gereçler ve Yöntemler: Araştırmada deney hayvanı olarak Uludağ Üniversitesi Deney Hayvanları 
Yetiştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi’nden temin edilen Balb/c türü erkek fareler kullanıldı. 
Kemik iliği ve Komet testleri için kullanılan ilaçların her doz grubunda ve kontrol gruplarında 4’er 
adet erkek fare kullanıldı. Çalışmada Levodopa’nın 10, 50 ve 100 mg/kg dozları, Karbidopa’nın 1, 5 
ve 10 mg/kg dozları, Levodopa ve Karbidopa kombine dozları intraperitoneal yolla farelere enjekte 
edilerek in vivo Fare Kemik İliği Mikronükleus Testi ve Alkali Komet Testi gerçekleştirilmiştir.

Bulgular: Çalışmamızda genotoksik etkileri belirlenmeye çalışılan Levodopa ve Karbidopanın 
in vivo fare kemik iliği mikronükleus testi ile mikronükleus frekansları ve Komet testi ile 
komet uzunluğu ve genetik hasar indeksi belirlenmiştir. Karbidopa uygulamasının genotoksik 
etki göstermediği, Levodopanın tek başına ve karbidopa ile birlikte uygulanması sonucunda 
mikronükleus frekansının istatistiksel anlamlı bir şekilde arttığı belirlendi.

Sonuç ve Tartışma: Yapılan literatür taramasında çalışmada kullanılan Levodopa’nın toksik 
etkisi nöronal hücrelerde gösterilmesine rağmen, DNA’da hasar oluşturması ve bunun sonucunda 
da kromozom düzeyinde hasarlar meydana getirmesi ile ilgili olarak herhangi bir in vivo kayıta 
rastlanmamıştır. Çalışmamızda elde edilen sonuçların, bu ilacı kullanan insanlardaki etkileri 
hakkında bir fikir vereceği ve daha sonraki çalışmalara yardımcı olabileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Levodopa, karbidopa, mikronükleus, komet, genotoksik etki

Teşekkür: Bu çalışma, “Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projeleri Birimi” tarafından 
desteklenen, UAP(F)-2010/60 numaralı proje kapsamında gerçekleştirilmiştir. Çalışma için Uludağ 
Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulundan 23.02.2010 tarihli 2010-02/06 numaralı etik 
kurul izni alındı.


