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konsantrasyonunun artışına neden olacaktır. FSH seviyesindeki bu artışın foliküllerin normalden 
daha erken bir dönemde tükenmesinden sorumlu olduğu ve dolayısıyla bu mekanizmanında 
prematür menopoza neden olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmada Çukurova (Adana) bölgesinden 
28 prematür menopoz hastası ve kontrol grubu olarak da 9 sağlıklı birey kullanılmıştır. Hastaların 
hiçbirinde daha önceden farklı popülasyonlarda tespit edildiği bildirilen inhibinin, alfa alt ünitesini 
kodlayan inhibin alfa (INH α) geninin ekson 2 bölgesinde olduğu bilinen 769. G→A missense 
mutasyonuna rastlanılmamıştır. Beklenilen mutasyon tespit edildiği takdirde poliakrilamit jel 
görüntülerinde belirlenmesi gereken 159bç ve 85bç’lik parçalar elde edilememiştir. Çalışılan hasta 
ve kontrollerde 134bç ve 85bç’lik parçalar elde edilmiştir.

Sonuçve Tartışma: RFLP tekniği kullanılarak yaptığımız bu çalışmada hasta ve kontrollerin 
hiçbirinin aradığımız 769 G→A mutasyonunu homozigot veya heterozigot olarak taşımadığı tespit 
edilmiştir. 

Anahtar Sözcükler: İnhibin, Prematur Menopoz, mutasyon, FSH

PH–006

Asphodelus aestivus Brot. Kök Yumrularından Elde Edilen
Ekstrelerin İnsan Meme Kanseri Hücreleri Üzerindeki Sitotoksik ve 

Genotoksik Etkilerinin Araştırılması

Özlem Sultan Aslantürk, Tülay Aşkın Çelik
Adnan Menderes Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü , Aydın, 

osaslanturk@adu.edu.tr

Amaç: Asphodelus aestivus Brot. (Çirişotu) kök yumrularından elde edilen metanol ve sulu 
(infüzyon ve dekoksiyon) ekstrelerin insan meme kanseri hücreleri (MCF-7) üzerindeki sitotoksik 
ve genotoksik etkilerinin araştırılması. 

Gereçler ve Yöntemler: A. aestivus Brot. bitkisinin kök yumrusundan elde edilen 100, 150, 200 
ve 300 µg/ml’lik metanol ve sulu (infüzyon ve dekoksiyon) ekstrelerin MCF-7 insan meme kanseri 
hücreleri üzerindeki sitotoksik etkisi Trypan Blue Exclusion yöntemiyle (Son et al., 2003; Lee et 
al., 2005) ve bu ekstrelerin DNA üzerindeki genotoksik etkisi ise Comet Assay ile (Singh et al., 
1988) araştırılmıştır. MCF-7 hücrelerine ekstre uygulamaları 72 saat süreyle ve 3 tekrarlı olarak 
yapılmış, sitotoksisite ve genotoksisite değerlendirilmesi 100 hücre üzerinden gerçekleştirilmiştir. 
Çalışmada negatif kontrol grubu olarak sadece besi yerinde büyütülen MCF-7 hücreleri ile ‰1’lik 
DMSO ilave edilen besi yerinde büyütülen MCF-7 hücreleri kullanılmıştır. Elde edilen veriler, 
SPSS 11.5 paket programında One-Way ANOVA ile değerlendirilmiştir (p<0,05).

Bulgular: Çalışma sonucunda elde edilen verilere göre; A. aestivus bitkisinin kök yumrularından 
elde edilen hem metanol hem de sulu ekstreler 72 saatlik uygulama sonucunda MCF-7 meme kanseri 
hücreleri üzerinde konsantrasyon artışına bağlı olarak kontrol grupları ile karşılaştırıldığında, 
yüksek seviyede sitotoksik etki göstermiştir. Dekoksiyon yöntemi ile elde edilen sulu ekstrelerin 
sitotoksik etkisinin metanol ve infüzyon ekstrelerine göre biraz daha yüksek olduğu görülmüştür. 
Denenen ekstreler MCF-7 hücrelerinde sitotoksik etkinin yanı sıra MCF-7 hücrelerinde DNA 
hasarına da yol açmış ve ekstre konsantrasyonun artışıyla birlikte DNA hasarı oranı da artmıştır.
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Sonuç ve Tartışma: A. aestivus bitkisinin kök yumrularından elde edilen metanol ve sulu 
ekstrelerin etkileri karşılaştırıldığında; sitotoksisite bakımından en etkili ekstre dekoksiyon (sulu) 
ekstresi, genotoksik etki bakımından ise en etkili ekstre infüzyon (sulu) ekstresi olmuştur A. 
aestivus bitkisinin kök yumrularından elde edilen metanol ve sulu ekstrelerin MCF-7 hücreleri 
üzerindeki sitotoksik ve genotoksik etkileri ilk kez bu çalışma kapsamında araştırılmıştır olup elde 
edilen bulgular önem taşımaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Asphodelus aestivus Brot., genotoksik etki, MCF-7 hücreleri, sitotoksik etki

Teşekkür: Bu çalışma, Adnan Menderes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından 
desteklenmiştir (Proje No: FEF-07011).
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Amaç: Sendromsuz dudak ve/veya damak yarıklı Türk hastalarda, Transforming Growth Factor 
Beta 1 (TGFβ1) geninde meydana gelen polimorfizmlerin belirlenmesi ve Türk populasyonundaki 
sıklıklarının saptanmasıdır.

Gereçler ve Yöntemler: Çalışmada kullanılan kan örnekleri, Ankara Üniversitesi Diş hekimliği 
Fakültesi’ne başvuran, sendromsuz dudak damak yarıklı Türk hastalardan elde edilmiştir. DNA, 
kan örneklerinden fenol-kloroform yöntemi ile izole edilmiştir. Eritrositlerin parçalanmasından 
sonra ortamda bulunan lökositlerin önce membranları parçalanarak, çekirdek materyali serbest 
hale getirilmiş daha sonra protein yapı enzimatik reaksiyonla eritilmiş ve fenol çözeltisiyle de bu 
protein yapı DNA’dan uzaklaştırılmıştır. Elde edilen DNA’larla, TGFβ1 genindeki mutasyonların 
araştırılması için ilgili ekzon bölgesinin PCR (polimeraz zincir reaksiyonu)’ları yapılmıştır. PCR 
sonrasında elde edilen ürünler Hph1 restriksiyon enzimiyle kesilerek SSCP (tek iplikçikli uygunluk 
polimorfizmi) için hazır hale getirilmiştir. Yapılan SSCP sonrasında iki bant profili görülmüş ve 
bunlardan örnek alınıp DNA dizi analizi yapıldığında aynı bant profiline sahip hastaların farklı 
nükleotid değişimlerine sahip olduğu görülmüştür. Bunun üzerine değişimleri anlayabilmek için 
önce MspA1I restriksiyon enzimi ile RFLP (restriksiyon fragmentinin uzunluk polimorfizmi) daha 
sonra DNA dizi analizi yapılmıştır. 

Bulgular: Sendromsuz dudak damak yarıklığı çevresel ve genetik faktörlerin bir arada görüldüğü 
farklı klinik etkilerle sonuçlanabilen kalıtsal bir hastalıktır. Bu hastalık kapsamında birçok aday 
gen farklı populasyonlarda araştırılmış ve farklı parametreler yayınlanmıştır. TGFβ1 geni de 
dudak damak yarıkları oluşumunda önemli bir rol oynamaktadır.Bu çalışmada, TGFβ1 geninde 
yapılan RFLP ve DNA dizi analizleri sonucunda dört farklı nükleotid değişimi görülmüştür. TGFβ1 
genindeki bu değişimler, sitozinin (C) timine (T) değişimi sonucu, 10. kodonda prolin (Pro) amino 
asitinin lösin (Leu) amino asitine değimine neden olan Pro10Leu polimorfizmi ve guaninin (G) 
sitozine (C) değişimi sonucu, 25. kodonda arjinin (Arg) amino asitinin prolin (Pro) amino asitine 
değişimine neden olan Arg25Pro polimorfizmleridir.


