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Amaç: Salvia (S.) cinsine ait türlerden elde edilen ekstraktların çeşitli kanser hücre hatlarına olan 
etkileri, birçok çalışmada gösterilmiştir. Ancak, S. triloba türüne ait ekstraktın prostat kanseri 
hücreleri üzerindeki etkilerine dair yeterli veri bulunmamaktadır. Bu çalışmanın amacı, S. triloba 
bitkisinden elde edilen metanolik ekstraktın, insan prostat kanseri hücre hatlarındaki (PC-3 ve DU-
145) olası sitotoksik ve apoptotik etkilerini araştırmaktır. 

Gereç ve Yöntem: S. triloba bitkisi Naturin Ltd. (İzmir, Türkiye) firmasından temin edildi. Bitkinin 
ekstraktı, 450x103 µg/ml konsantrasyonda metanol ile çözülerek hazırlandı. S. triloba metanolik 
ekstraktı artan dozlarda (1, 10, 50, 100, 250, 500 ve 1000 µg/ml) hormon-dirençli prostat kanseri 
hücrelerine 24, 48 ve 72 saat sürelerince uygulandı. Sitotoksisitenin hesaplanmasında, XTT canlılık 
(Roche) testi ve Live/Dead Viability Assay (Invitrogen) testlerinden elde edilen veriler kullanıldı. 
Sitotoksik etkinin apoptozise bağlı olup olmadığı, DNA fragmentasyon miktarını ölçen Cell Death 
Detection Elisa Plus Kit (Roche) kullanılarak belirlendi.

Bulgular: S. triloba ekstraktı uygulanan prostat kanseri hücre kültürlerinde doza ve zamana bağlı 
olarak artan sitotoksisite gözlendi. Ekstraktın PC-3 ve DU-145 hücrelerinde 72. saatteki IC
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değerleri sırasıyla 287 ve 456 µg/ml olarak hesaplandı. Live/Dead Viability Assay ile yapılan 
deneylerde, artan ekstrakt dozlarına bağlı olarak canlı hücrelerde azalış gözlendi. Bu sitotoksik 
etkinin yine doza ve zamana bağlı olarak DNA fragmentasyonunda artışa neden olduğu belirlendi. 

Sonuç ve Tartışma: S. triloba ekstraktının, prostat kanseri hücre kültürlerinde sitotoksik ve 
apoptotik etkilere yol açtığını gösteren bu ön veriler, ekstraktın içerdiği potansiyel etken maddelerin 
prostat kanseri tedavisinde kullanılabilmesine yönelik bir pencere açmıştır. Bitkinin içerisindeki 
potansiyel bileşiklerin saflaştırılıp, daha detaylı çalışmalar yapılmasına ihtiyaç vardır.
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