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Rosmarinus officinalis l.’den Elde Edilen Sulu Ekstrelerin
İnsan Periferal Kan Lenfositleri Üzerindeki in vitro Sitotoksik ve 

Genotoksik Etkisinin Araştırılması
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Amaç: Halk arasında sindirim, dolaşım problemleri, hafif spazmlar, ağrı, egzama, kas ağrıları, 
siyatik, astım, nefes darlığı, romatizma gibi rahatsızlıklara karşı kullanılan Rosmarinus officinalis 
L.(Biberiye, Kuş dili)’den elde edilen sulu ekstrelerin insan periferal kan lenfositleri üzerindeki in 
vitro sitotoksik ve genotoksik etkisinin araştırılması

Gereç ve Yöntem: Yaşları 20-25 arasında değişen, belirli bir metabolik hastalığı olmayan, ilaç, 
sigara ve alkol kullanmayan 3 kadından alınan heparinize edilmiş periferik kan lenfositleri, R. 
officinalis’den elde edilen ve iki farklı konsantrasyonda hazırlanan (1,5 mg/ml ve 3 mg/ml) sulu 
ekstreler (dekoksiyon ve infüzyon) ile 48 saat süreyle muamele edilmiştir. Denemede negatif 
kontrol olarak PBS, pozitif kontrol olarak da MMC (0,25 µg/ml) kullanılmıştır. Ekstrelerin 
periferal lenfositler üzerindeki sitotoksik etkisi mitotik indeks hesaplanarak, genotoksik etkisi 
ise, kromozom hasarı ve mikronukleus testleri ile belirlenmiştir. Elde edilen veriler, SPSS 11.5 
paket programında One-Way ANOVA ile değerlendirilmiş, kontrol grupları ile muameleli gruplar 
arasındaki istatistiksel farklılığın önem derecesi ise Duncan’s Multiple Range Test ile belirlenmiştir. 

Bulgular: R. officinalis’den elde edilen infüzyon ve dekoksiyon ekstreleri negatif kontrol grubu ile 
karşılaştırıldığında lenfositlerdeki hücre bölünme yüzdesini (mitotik indeks) konsantrasyon artışına 
bağlı olarak önemli derecede azaltmıştır (p<0,01). Ekstre uygulamaları sonucunda periferal kan 
lenfositlerindeki hücre bölünmelerindeki azalmaya bağlı olarak 1,5 mg/ml’lik infüzyon ekstresi 
uygulaması hariç, metafazda bulunan hücre bulunamadığı için, hücrelerdeki kromozomal hasarlar 
tespit edilememiştir. Ekstre uygulamalarında konsantrasyon artışına paralel bir şekilde periferal 
lenfositlerde gözlenen mikronukleus sayısında artışlar olmuş ve bu değerler, pozitif kontrolden elde 
edilen mikronukleus sayılarına yakın değerlere ulaşmıştır (p<0,01).

Sonuç ve Tartışma: R. officinalis’den elde edilen sulu ekstreler ile 48 saat süre ile muamele edilen 
insan periferal lenfositleri üzerindeki en yüksek in vitro sitotoksik etki 1,5 mg/ml’lik dekoksiyon 
ekstresi, en yüksek genotoksik etki ise 3 mg/ml’lik infüzyon ekstresi ile muameleden sonra ortaya 
çıkmıştır. İlk kez bu çalışma kapsamında elde edilen veriler, R. officinalis’den edilen sulu ekstrelerin 
insan periferal lenfositleri üzerindeki sitotoksik ve genotoksik etkilerini ortaya koyması açısından 
önem taşımaktadır.
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