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koşullarda Melatonin’in mutajen bir metal olan Potasyum dikromat’a karşı antigenotoksik etkisi 
araştırılmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Drosophila hemolenf hücrelerinden olan hemositler ile yapılan çalışmada 
yabanıl tip Drosophila Oregon R+ hattı kullanılırken; kanat imajinal disk hücreleri ile yapılan 
çalışmada ise flare-3 (flr)3 ve multiple wing hairs (mwh) hatları kullanılmıştır. Ön çalışmalar ile 
Drosophila’nın 72±4 saatlik (3. larval evre) larvalarında Potasyum dikromat’ın genotoksik etki 
gösteren derişimi (1 mM) ile Melatonin’in genotoksik etki göstermeyen üç derişimi (0.1, 0.5 ve 2.5 
mM) tespit edilmiştir. Daha sonra 72±4 saatlik Drosophila larvaları hem Potasyum dikromat’a hem 
de Melatonin’e eş zamanlı olarak maruz bırakılmıştır. İstatistiksel hesaplamalarda KOMET testi 
sonuçlarının değerlendirilmesi için Wilcoxon Signed Ranks Testi SMART yöntemi ile elde edilen 
sonuçların değerlendirlmesinde ise MICROSTA istatistik paket programı kullanılmıştır.

Bulgular: Potasyum dikromat ve Melatonin’in birlikte uygulandığı çalışmalardan elde edilen 
sonuçlar sadece Potasyum dikromat’ın genotoksik derişimine maruz bırakılan bireylerle 
karşılaştırıldığında Melatonin’in, Potasyum dikromat’ın genotoksik aktivitesini derişime bağlı 
olarak hem KOMET hem de SMART yöntemlerinde önemli oranda azalttığı gözlenmiştir.

Sonuç ve Tartışma: D. melanogaster’in somatik hücrelerinde Melatonin’in, Potasyum dikromat’ın 
genotoksik aktivitesine karşı açık bir şekilde derişime bağlı olarak antigenotoksik aktiviteye neden 
olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Melatonin, potasyum dikromat, antigenotoksisite, Drosophila melanogaster, 
hemositler 

Teşekkür: Bu çalışma, Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi 
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Amaç: Kinolon grubu ikinci nesil Antibiyotik etken maddesi olarak kullanılan Ofloksasin’in 
(OFX), insan periferal lenfosit kültürlerinde in vitro Mikronukleus testi yöntemiyle araştırılarak, 
genotoksik ve sitotoksik potansiyelini ortaya çıkarabilmektir.

Gereçler ve Yöntemler: Bu çalışmada test maddesi olarak OFX, materyal olarak sağlıklı iki erkek 
ve iki bayandan alınan periferik kan örnekleri kullanılmıştır. MN testi için periferal kan örnekleri 
68 saatliğine kültüre alınmıştır. Kültürlere OFX’in 30, 60 ve 120 µg/ml’lik konsantrasyonları 
eklenerek kültürler 48 saatlik süreyle OFX’e maruz bırakılmıştır. OFX gruplarına ek olarak, negatif 
kontrol ve pozitif kontrol grupları da oluşturulmuştur. 
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Bulgular: OFX’in insan periferal lenfositlerine 30, 60, 120 µg/ml dozlarında 48 saat muamelesi 
sonucu, test edilen dozların artışına bağlı olarak Nükleer Bölünme İndeksi (NBİ)’nin negatif 
kontrole göre düştüğü tespit edilmiştir ancak sadece 60 ve 120 µg/ml dozlarındaki düşüş 
istatistiksel anlamda önemli bulunmuştur. Tüm konsantrasyon uygulamalarından elde edilen NBİ’i 
pozitif kontrol ile karşılaştırıldığında gözlenen düşüş istatistiksel anlamda bir fark oluşturmamıştır. 
MN oluşumu da OFX dozlarının artışına bağlı olarak artmıştır. %MN değerleri sadece 120 µg/
ml konsantrasyonunda negatif kontrole göre artmasına rağmen bu artış istatistiksel anlamda 
önemli bulunmamıştır. MN oluşum değerlerinde pozitif kontrol ile tüm dozlar arasında istatistiksel 
anlamda önemli bir fark gözlenmiş olup, OFX dozlarının pozitif kontrol kadar MN oluşumuna yol 
açmadığı belirlenmiştir.

Sonuç ve Tartışma: OFX’in doz artışına bağlı olarak insan periferal lenfositlerinde NBI’nde bir 
düşüşe yol açmış olup, bu düşüş test edilen 60 ve 120 µg/ml konsantrasyonlarda negatif kontrole 
göre istatistiksel anlamda önemli bulunmuştur. MN oluşumunda ise en yüksek dozda negatif kontrole 
göre hafif bir artış olsa da bu artış istatistiksel olarak anlamlı olmamıştır. Çalışmanın sonuçlarına 
dayanarak, OFX’in insan periferal lenfositlerinde yüksek dozlarda sitotoksik olduğu, fakat MN testinin 
sonuçları göz önüne alındığında genotoksik etkisinin olmadığı belirlenmiştir. Literatürde ofloksasin’in 
sitotoksisite ve genotoksisitesi ile ilgili yeterli çalışma bulunmamaktadır. İnsan sağlığında tedavi 
amaçlı kullanılan benzeri ilaçlarda olduğu gibi, ikinci kuşak kinolon grubu bir antibiyotik etken 
maddesi olan OFX’in kullanımının güvenilirliği açısından yeterli veri sunacak ve farklı toksisite 
testlerinin uygulandığı daha fazla çalışmaların bilim dünyasına sunulması faydalı olacaktır. Böylece 
bu etken maddenin sito-genotoksisitesi hakkında kesin yargıya varmak mümkün olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Ofloksasin, periferal lenfosit hücreleri, Mikronukleus, sitotoksisite, genotok-
sisite.
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Amaç: Prostatik enflamasyon sonucunda hücrelerde DNA hasarına karşı oluşan yanıttaki 
değişimlerin, androjen reseptörü (AR) ve NKX3.1’in ekspresyon seviyelerine bağlı olarak, işlev 
kaybı ve işlev kazandırılması yöntemleriyle araştırılması, prostatik enflamasyon sonucu hücrenin 
DNA hasarına ürettiği yanıttaki değişimlerin kanserleşme sürecindeki etkisinin incelenmesi.

Gereçler ve Yöntemler: U937 (monosit) hücre hattının indüklenmesi amacıyla PMA ve LPS 
uygulaması ile makrofaj diferansiasyonu ve sitokin sentezi. (hücre kültürü)Salgılanan sitokinlerin 
(TNF-alfa, IL-1beta, IL-6) seviyelirinin ölçülmesi (ELISA)Androjene yanıt veren prostat kanseri 
hücre hattı(LNCaP) hücrelerine NKX3.1 aşırı ifadesinin kazandırılması (transfeksiyon) Prostatik 
enflamasyona bağlı olarak değişen AR ve NKX3.1’in ekspresyon seviyelerinin LNCaP hücrelerinde 
neden olduğu moleküler değişimlerin gösterilmesi (western blot)Kanser tedavisinde umut vaadeden 
küçük moleküllerden nutlin-3a ile p53 proteinin miktarsal artışına bağlı, enflamasyona maruz 
kalmış prostat hücrelerinin apoptoza girdiğinin gösterilmesi. (western blot, RT-PCR)


