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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.
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Sonuç ve Tartışma: Kromozomun 19q13.1 bölgesinde lokalize olan TGFβ1 genindeki ilgili bölge, 
Türk dudak damak yarıklı hastalarda çalışılmamış ve ülkemizdeki sıklığı belirlenmemiştir. Çalışma 
sonucunda bu gendeki değişimler Pro10Leu ve Arg25Pro polimorfizmleri olarak dudak damak 
yarıklı Türk hastalarda tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Sendromsuz dudak yarığı ve/veya damak yarığı, TGFβ1 geni, polimorfizm, 
DNA izolasyonu, PCR 
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Amaç: Dosetaksel’e duyarlı (PC-3- DU-145) ve dirençli (PC-3/R- DU-145/R) insan prostat 
kanseri hücre hatlarında sentezlenen anjiojenik sitokinleri belirlemek ve ekspresyon düzeylerini 
karşılaştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: İnsan prostat kanseri hücre hatları (PC-3 - DU-145), 30 gün süresince, artan 
dozlarda (0.1-1-10 nM) dosetaksele maruz bırakıldı. Dirençli populasyonların seçilmesinde 
dosetaksel’in IC

50
 değerlerindeki artış referans alındı. Hücrelerin %50’sini öldüren dosetaksel 

konsantrasyonları (IC
50

), XTT hücre canlılık testlerinden edilen verilerle hesaplandı. Çoğaltılan 
duyarlı ve dirençli prostat hücre hatlarındaki anjiojenik sitokinlerin belirlenmesinde, sitokin antikor 
array (çoklu western blot yöntemi) kullanıldı. Anjiyojenik sitokin array kitlerinden amaca uygun 
olan RayBio Human Angiogenesis Antibody Array 1 tercih edildi. 

Bulgular: Dosetaksel’e duyarlı insan prostat kanseri hücre hatlarında (PC-3 - DU-145) birbirinden 
farklı anjiyojenik sitokinlerin sentezlendiği tespit edildi. PC-3 hücre hattında; GROα, Angiogenin, 
IL-8, TIMP-1, TIMP-2, MCP-1 ve EGF; DU-145 hücre hattında ise GROα, IGF-1, IL-6, IL-8, TIMP-
1, TIMP-2, MCP-1 ve RANTES anjiyojenik sitokinlerinin sentezlendiği gözlendi. Dosetaksele 
duyarlı her iki hücre hattında ortak sentezlenen sitokinler GROα, IL-8, TIMP-1, TIMP-2, MCP-1 
dir. Duyarlı hücre kültürlerinden farklı olarak, dosetaksel’e dirençli PC-3/R kültürlerinde; GROα, 
IGF-1, IL-6, IL-8, MCP-1, Angiogenin, TIMP-2 ve VEGF, DU-145/R kültürlerinde ise; Angiogenin, 
IL-8, TIMP-1 ve TIMP-2 anjiyojenik sitokinlerinin sentezlendiği belirlendi. PC-3 ve PC-3/R hücre 
kültürlerinde sentezlenen anjiyojenik sitokin panellerinin karşılaştırmalı analizinde GROα, IL-
8, MCP-1 ve TIMP-2 moleküllerinin, DU-145 ve DU-145/R hücre kültürlerinin karşılaştırmalı 
analizinde ise IL-8 ve TIMP-2 moleküllerinin ekspresyon düzeylerinde anlamlı farklılık bulundu. 

Sonuç ve Tartışma: Bu çalışmada, dosetaksele duyarlı ve dirençli prostat kanseri hücre 
populasyonlarının eksprese ettiği anjiyojenik sitokinler ve ekspresyon düzeyleri belirlendi ve 
karşılaştırmalı analizi yapıldı. Böylece, dosetaksele duyarlı ve dirençli prostat hücre hatlarının 


