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ÖZET 

Candaş, A. (2012). Türkiye‟de Yaygın Kullanılan Bitki Çaylarının Sitotoksik ve 

Genotoksik Etkilerinin Araştırılması. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 

Farmasötik Toksikoloji ABD. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul.  

Ülkemizde ve dünyada yaygın olarak kullanılmakta olan bazı bitki çayları, 

çeşitli faydalarının yanı sıra gerek doğal içerikleri nedeniyle gerekse de üretimleri, 

depolanmaları veya işlenmeleri esnasında bulaşan tarım ilaçları, ağır metaller gibi 

kimyasallardan dolayı mutajenik ve/veya karsinojenik etki göstermektedirler. Bu 

sebeple planlanan “Türkiye‟de Yaygın Kullanılan Bitki Çaylarının Sitotoksik ve 

Genotoksik Etkilerinin Araştırılması” başlıklı Yüksek Lisans Tez çalışmasında; 

İstanbul‟daki aktarlardan toplanan bitki ve meyve çayı örneklerinde toksisite 

değerlendirilmesi yapılmıştır. Genotoksik aktivite tayini için ames testi ve umu-test, 

sitotoksik aktivite tayini için ise LDH ve XTT testleri kullanılmıştır. Yapılan testler 

sonucunda; sinir-stres ve zayıflama çayı örneklerinin kloroformdaki ekstreleri, 

afrodizyak ve zayıflama çayı örneklerinin metanoldeki ekstreleri, sinir-stres, mide ve 

afrodizyak çay örneklerinin sudaki ekstreleri ames testi ile; grip ve mide çayı 

örneklerinin kloroformdaki ekstreleri, kış ve sinir-stres çayı örneklerinin metanoldeki 

ekstreleri, zayıflama çayı örneklerinin sudaki ekstreleri ise umu testte pozitif sonuçlar 

vermiştir. Grip ve kış çayı örneklerinin sudaki ekstreleri, mide çay örneğinin 

metanoldeki ekstresi ve afrodizyak çay örneğinin kloroformdaki ekstresi her iki testte de 

benzer mutajenik aktivite göstermiştir. Çalışılan örneklerin kloroform, metanol ve sulu 

ekstrelerinin büyük kısmı için hem LDH hem de XTT sitotoksisite testleri ile IC50 

değerleri ≥18,52 mg/ml olarak bulunurken sinir-stres çayı örneğinin sudaki ekstresinin 

IC50 değeri 6,52 mg/ml, mide çayı örneğinin kloroformdaki ekstresinin IC50 değeri 

9,54 mg/ml ve afrodizyak çayı örneğinin metanoldeki ekstresinin IC50 değeri ise 11,12 

mg/ml olarak bulundu. Her ne kadar farklı sonuçlar elde edilse de her iki test ile 

örneklerde göz ardı edilmeyecek mutajenik aktivitelerin tespit edilmiş olması bitki 

çaylarının genotoksik potansiyellerinin ileri tetkiklerle de araştırılması gerektiğini 

göstermektedir. 
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ABSTRACT 

Candas, Anil (2012). The investigation of cyto- and genotoxic effects of herbal 

teas broadly used in Turkey. İstanbul University, Institute of Health Science, 

Department of Pharmaceutical Toxicology. Master Thesis. Istanbul.   

The herbal teas that are widely consumed in Turkey as well as many other 

countries show carcinogenic and/or mutagenic effects due to their biochemical content 

or contamination from pesticides and heavy metals during the harvesting, storage or 

processing of the herbs. Therefore, the toxicity was investigated for the commonly used 

herbal tea samples obtained from herbalists in İstanbul in the study. Ames and umu-test 

were used for genotoxicity, while LDH and XTT were used for cytotoxicity. The 

chloroform extracts of stress and weight loss tea samples; the methanol extracts of 

aphrodisiac and weight loss tea samples; the water extracts of stress, gastric and 

aphrodisiac tea samples were mutagen with Ames test while the chloroform extracts of 

flu and gastric tea samples; the methanol extracts of winter and stress tea samples; the 

water extract of weight loss tea sample tested positive with umu-test. The water extracts 

of flu and winter tea samples, methanol extract of gastric tea sample as well as 

chloroform extract of aphrodisiac tea sample showed similar mutagenic activities in 

both Ames and umu-tests. IC50 values of the most extracts were higher than 18,52 

mg/ml via LDH and XTT cytotoxicity assays. Although the results varied, the finding of 

significant mutagenic activity in the herbal tea samples using both assays indicated a 

need for further evaluation of the genotoxic potential of the herbal teas using advanced 

techniques.  
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1. GĠRĠġ VE AMAÇ 

 İnsanoğlu, eski yıllardan beri bitkilerin tedavi edici gücünü keşfetmiş, sağlıklı 

yaşayabilmek, hastalıklarla mücadele edebilmek için doğadan ve özellikle de 

bitkilerden yararlanmıştır. 12. yüzyıldan bu yana tek başına veya değişik karışımlar 

halinde tedavide ve ilaç sanayinde etken madde olarak yaygın kullanılan bitkilere “tıbbi 

bitkiler” denilmektedir. Halk arasında özellikle soğuk algınlığı, üst solunum yolu 

enfeksiyonları, sindirim ve kalp-damar sistemi hastalıkları, dermatolojik ve psikolojik 

rahatsızlıklar, zayıflama rejimleri ve diyetlerde yaygın olarak kullanılan bitkiler daha 

çok çay olarak tercih edilmekte ve “bitki çayları” olarak isimlendirilmektedirler (Hertog 

ve ark. 1993, Swerdlow 2000).  

Doğadaki tüm canlılar günlük yaşamlarında doğal ya da yapay maddelere sık sık 

maruz kalmaktadırlar. Teknolojik gelişmeler, birçok kolaylıkla birlikte günümüzün en 

önemli sorunlarından biri olan çevre kirliliğini de beraberinde getirmektedir. Bitki 

çayları da çeşitli faydalarının yanı sıra gerek doğal içerikleri gerekse de üretilmeleri, 

depolanmaları ve/veya işlenmeleri esnasında bulaşan tarım ilacı, ağır metal gibi 

kimyasallardan dolayı toksik etkiler göstermektedirler. Halk arasında yaygın 

kullanılmalarına rağmen yapılan toksisite çalışmaları sonucu toksik potansiyele sahip 

oldukları belirlenmiş bitkilerin sayısı göz ardı edilemeyecek kadar çoktur (Liang ve ark. 

1998, Bast ve ark. 2002, D´eciga-Campos 2007, Konan ve ark. 2007, Razak ve ark. 

2007, Jin ve ark. 2009). Her geçen gün artan kanser vakaları, bitkilerin içerdiği doğal 

maddelerin ve/veya kirleticilerin mutajenik veya karsinojenik etki gösterdiklerine dair 

çalışmalar araştırmacıların kullanılmakta olan bitkilerin karsinojenik riskleri üzerine 

dikkatlerini çekmektedir (Victora ve ark. 1990, Siegers ve ark. 1992).  

Gerek yapılan çalışmalardan elde edilen sonuçlar gerekse de kullanımlarının 

oldukça artması bitkilerin toksikolojik açıdan risklerinin değerlendirilmesini zorunlu 

hale getirmektedir (IARC 1980). Türkiye‟de de uzun yıllardır tüketilmekte olan bitki 

çayları, tümünün Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan izinli olmaması, 

uluslararası standartlara, yönetmeliklere ve Türk Gıda Kodeksi'ne uygun olarak 

üretilmemesi, bilinçsizce kullanılmaları gibi sebeplerle fayda yerine maalesef risk 

oluşturmaktadırlar. Bu sebeple planlanan “Türkiye‟de Yaygın Kullanılan Bitki 

Çaylarının Sitotoksik ve Genotoksik Etkilerinin Araştırılması” başlıklı Yüksek Lisans 

Tez çalışmasında; İstanbul‟daki aktarlardan toplanan ve halk arasında sıklıkla kullanılan 



 

2 

 

bitki ve meyve çayı örneklerinde toksisite değerlendirilmesinin yapılması 

amaçlanmıştır. Bu amaçla piyasadan satın alınan 6 adet bitki karışımı, su, metanol ve 

kloroform ile ayrı ayrı ekstre edilmiş ve ekstrelerin genotoksik aktiviteleri Ames ve 

umu-test, sitotoksik aktiviteleri ise LDH ve XTT testleri ile tayin edilmiştir. 
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2. GENEL BĠLGĠLER 

2.1. Tıbbi Bitkiler ve Bitki Çayları 

2.1.1. Tarihçesi ve Önemi 

Hastalık etkenlerinin insanoğlundan çok daha eski devirlerde var olduğu kemik, 

fosil gibi kalıntılardan anlaşılmaktadır. İlk çağlardan itibaren hastalık etkenlerine karşı 

korunma çareleri aranmıştır. Erişilebilen ilk yazılı kaynaklar, çeşitli hastalıkların 

tedavisi için bitkilerden yararlanıldığını ortaya koymaktadır. Bitkilerin kullanım 

biçimleri, etken madde olarak doğal ürünlerinden ziyade bitkinin kendisine veya değişik 

yollarla elde edilen özütlerine dayanmaktadır. Tıbbi bitkiler hakkındaki en eski kitap 

Çin Hükümdarı Hin-Nong tarafından M.Ö. 3700 yıllarında yazılmıştır. Hippocrat‟ın 

yaşadığı devirde, Yunanlılar tıp ve tedavi alanlarında oldukça ilerlemiş ve birçok bitkiyi 

drog yapımında kullanmışlardır. 16. yüzyılın ilk yarısında Paracelsus, bitkilerden belirli 

maddeleri izole edip ilaç hazırlamıştır (Barış 2004). Her ne kadar 1900‟lü yıllarda 

sentetik ilaçların geliştirilmesi doruk noktasına ulaştığından tıbbi bitkilerin dünya ticaret 

hacmindeki payını azaltsa da sentetik katkı maddelerinin mutajenik, karsinojenik ve 

teratojenik etkilerinin ortaya çıkmasıyla birlikte özellikle gıda sektöründe "doğal" 

ürünlere duyulan talep giderek artmıştır (Fowler 1982). 

Özellikle gelişmekte olan ülkelerde nüfusun % 80‟i sağlık gereksinmelerini ilk 

etapta geleneksel tıbbi bitkilerden sağlamaktadır. Dünya nüfusunun % 80‟inin 

gelişmekte olan ülkelerde yaşadığı düşünülürse toplam dünya nüfusunun % 64‟ü 

bitkileri tedavi amaçlı kullanmaktadır (Farnsworth 1990). Gelişmiş ülkelerde reçete ile 

satılan ilaçların da yaklaşık % 25‟i bitkisel kökenli kimyasallardır (Principe 1991). 

Ayrıca gelişmekte olan ülkelerin popülasyonlarının büyük bir kısmı, batı 

farmasötiklerinin ve buna bağlı olarak sağlığı koruma yollarının büyük maliyetinden 

dolayı da geleneksel ilaçları tercih etmektedirler (Verschaeve ve ark. 2004). Gelişmiş 

ülkelerde de alternatif tıbba sürekli artan ilgiyle bağlantılı olarak, bireylerin ve 

toplumların sağlıklarının korunmasında bitkisel ilaçların geniş bir kullanıma sahip 

olduğu da gözlenmektedir.  
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DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü, The World Health Organization, WHO); geleneksel 

ilaçların kullanımına gereken önemi vermek; toplumlar ve özellikle aktarlar tarafından 

kullanılan bitkileri değerlendirmek ve sistematik envanterini yapmak; bilimsel olarak 

kanıtlanmış, güvenli ve etkili geleneksel ilaçların kullanımıyla ilgili modern tıp ve 

alternatif tıp arasında işbirliğini geliştirecek araştırmaları yoğunlaştırmak amacıyla 

devletlerin teşvik edilmesini önermektedir. Bu öneriler, halen herhangi bilimsel bir veri 

olmaksızın kullanılan bitkilerin, ulusal standartlar ve teknik rehberler geliştirerek 

kullanımlarının ciddi bir şekilde bilimsel olarak değerlendirmesine ve eğer faydalı ise 

ulusal sağlık sistemi içine kontrollü girmelerine imkan sağlayacaktır (Benzi ve Ceci 

1997, Stephen 1998, Kaur ve ark. 2001). 

Bitki ve bitki karışımları, içerikleri dışında yetiştirilmeleri, hasat edilmeleri, 

işlenmeleri, paketlenmeleri, depolanmaları, taşınmaları ve satışları esnasında zirai 

mücadelede kullanılan kimyasallardan büyüme düzenleyici hormonlara, üründe oluşan 

mikotoksinlere kadar çok sayı ve çeşitte toksik maddeyi içerebilmektedirler. Özellikle 

son zamanlarda yaşanan bitkisel ürünlerin (örneğin zayıflama ile ilgili) bilinçsiz 

kullanımlarını önlemek, piyasayı sağlıksız ürünlerden arındırmak için yönetmelikte bazı 

düzenlemelerin yapılması ve yönetmelikteki hükümlerin yeterince uygulanıp 

uygulanmadığının kontrolü son derece önemlidir. Sağlık Bakanlığı tarafından 

hazırlanan ve 06.10.2010 tarihli 27721 sayılı Resmi Gazete‟de yayınlanarak yürürlüğe 

giren "Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünler Yönetmeliği", insan sağlığını koruyucu, tedavi 

edici etkileri olan ve geleneksel kullanıma sahip tıbbi bitkilerden hazırlanan bitkisel 

tıbbi ürünlerin ve bitkisel preparatların ruhsatlarını vermek, etkililik, güvenlilik ve 

kalitesi ile ilgili uyulması gereken usul ve esasları belirlemek amacıyla çıkarılmıştır 

(Resmi gazete 2010). Bu yeni yönetmeliğe göre geleneksel tıbbi bitkilerden hazırlanan 

ürünler artık Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yerine Sağlık Bakanlığı tarafından 

ruhsatlandırılmaktadır. Avrupa Birliği mevzuatına uygun olarak hazırlanan yönetmelik, 

insan sağlığını koruyucu ve tedavi edici etkileri olan ve geleneksel bitkisel tıbbi 

ürünlerin endüstriyel olarak üretilmesi veya ithal edilmesi ile ilgili başvuruların 

değerlendirilmesini, gerekli ruhsatların verilmesi ile bunlar için ruhsat başvurusunda 

bulunan ve/veya ruhsat verilmiş olan gerçek ve tüzel kişileri kapsamaktadır. Avrupa 

Birliğinin 2001/83/EC sayılı beşeri tıbbi ürünler hakkındaki direktifi ile beşeri tıbbi 
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ürünlere ilişkin topluluk mevzuatı hakkında Avrupa Parlementosu„nun 2001/83/EC 

sayılı direktifi ve 06.11.2001 tarihli konsey direktifi, bitkisel ürünlerin hangi şartlara 

uyması gerektiğini ve ürünlerin güvenilirliğinin yetkili kurumlarca ya da uzmanlarca 

test edileceğini belirtmektedir (EC 2001). Ayrıca, 16.11.1997 tarihli 23172 sayılı Resmi 

Gazete‟de yayınlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği‟nde kavrulmuş kahve, çay, 

hindiba çay ve hindiba ekstraktları, çay, bitki, meyve ve hububatların infüzyon 

preparatları ile bu ürünlerin karışımlarında renklendirici vs kullanılmaması gerektiği 

bildirilmiştir (Resmi gazete 1997). Ancak, özellikle ülkemizde aktarlardaki ürünlerin 

Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış ürünler olmaması ve kontrolsüz olarak 

elde edilmeleri ve ithalleri söz konusudur.   

2.1.2. ÇalıĢmada Ġncelenen Bitki KarıĢımları 

Tez çalışmasında, İstanbul‟da halk arasında sıklıkla kullanılan bitki karışımları 

tespit edilmiş ve belirlenen 6 adet bitki karışımı üzerinde toksisite çalışmaları 

yapılmıştır (Tablo 2-1).  

 

Tablo 2-1: ÇalıĢmada incelenen bitki karıĢımları ve içerikleri 

1 numaralı örnek 

(Grip çayı) 

adaçayı, beyaz papatya, ıhlamur, kekik, kuşburnu, nane 

2 numaralı örnek  

(Kış çayı) 

elma, gül, hatmi, hibisküs, ıhlamur, karanfil, kuşburnu, papatya, tarçın, 

zencefil  

3 numaralı örnek 
(Sinir-stres çayı) 

adaçayı, anason, beyaz papatya, biberiye, çörek otu, gül, ıhlamur, 

ısırgan, kekik, keten tohumu, kişniş, lavanta, melisa, nane, rezene 

4 numaralı örnek 
(Mide çayı) 

adi pelin, atkestanesi, çörek otu, dereotu, kekik, limon otu, mahlep, 

meyan, sarı kantaron, zencefil  

5 numaralı örnek 
(Afrodizyak çay) 

çam fıstığı, çörek otu, dereotu, hindistan cevizi, limon otu, mahlep, 

meyan, safran, turunç, zencefil  

6 numaralı örnek 

(Zayıflama çayı) 

adaçayı, ardıç, beyaz papatya, biberiye, funda, hibisküs, ısırgan, kekik, 

keten tohumu, melisa, mersin, rezene, safran, sandaloz sakızı, 

sinameki, tarçın, yeşil çay, yulaf 
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İncelenen bitki karışımlarının içerikleri, bitkilerin kullanılan kısımları, kullanım 

amaçları ve kullanım şekilleri Tablo 2-2 ve Şekil 2-1‟de gösterilmiştir (Baytop 1999, 

Çubukçu ve ark. 2002, Barnes ve ark. 2007, Heber 2007). 

 

Tablo 2-2: ÇalıĢmada incelenen bitkiler ve özellikleri  

Bitkinin Adı Kullanılan Kısmı  Ġçeriği Kullanım amacı Kullanım 

Ģekli 

Adaçayı                       

(Salvia triloba L.) 

Yaprakları (Salviae 

trilobae folium), uçucu 

yağı (Salviae trilobae 

aetheroleum), 

topraküstü kısımları 

(Salviae trilobae herba) 

Rosmarinik asit, tanen, flavon, 

ursolik asit, ökaliptol, kafur, 

tuyon, karnosol 

Astrenjan,  

antifungal, 

antiviral, 

antibakteriyel etkili, 

sekresyonu 

düzenleyici olarak 

kullanılır.  

Günde birçok 

defa, 1 çay 

fincanı 

Adi ardıç                     

(Juniperus communis 

L.) 

Meyvaları (Junioeri 

fructus), uçucu yağı 

(Juniperi aetheroleum) 

α-pinen, β-pinen, triterpen-4 

ol, α-terpineol ve borneol, 

kadinen 

Diüretik, idrar 

yolları antiseptiği,  

zayıflamaya 

yardımcı olarak 

kullanılır. 

Günde 1-4 

defa, 1 çay 

fincanı 

Adi pelin                   

(Artemisia vulgaris 

L.) 

Çiçekli dal uçları 

(Artemisiae herba) 

1,8-sineol, kafur, linalol, 

tuyon, flavonol glikozitleri, 

kumarin, pentasiklik triterpen, 

karotenoitler 

Antibakteriyel, 

antifungal, iştah 

açıcı, antihelmintik, 

amenore, dismenore 

de kullanılır.  

Günde 1-2 

defa, 1 çay 

fincanı 

Anason                     

(Pimpinella anisum) 

Meyvaları (Anisi 

fructus), uçucu yağı 

(Anisi aetheroleum) 

Anetol, metilkavikol, 

anisaldehit, glukozit, fenolik 

asit, flavon, protein 

Ekspektoran, spazm 

çözücü, midevi, 

antiseptik etkilidir. 

Günde 2 

defa, 1 çay 

fincanı 

At kestanesi                  

(Aesculus 

hippocastanum) 

Tohumları 

(Hippocastani semen) 

Essin adı verilen triterpenik 

saponin bileşikleri karışımı 

Antieksudatif ve 

ödem protektif 

olarak kullanılır. 

30-150 mg 

essine 

eşdeğer 

doz/gün 

Beyaz papatya 

(Matricaria 

chamomilla) 

Çiçekleri (Matricariae 

flos) 

Eterik yağ, seskiterpen 

laktonlar, flavonlar, 

kumarinler 

Spazmolitik,  

antibakteriyel 

olarak kullanılır. 

Günde 3-4 

defa, 1 çay 

fincanı  

Biberiye                   

(Rosmarinus 

officinalis) 

Yaprakları (Rosmarini 

folium), uçucu yağı 

(Rosmarini 

aetheroleum) 

Karnosol, rosmarinik asit, 

flavon, kafur, ökaliptol, 

limonen, borneol, α-pinen 

Karminatif, 

koleretik, analjezik, 

spazmolitik 

etkilidir. 

Günde 3-4 

defa, 1 çay 

fincanı  
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Tablo 2-2’nin devamı  

Bitkinin Adı Kullanılan Kısmı  Ġçeriği Kullanım amacı Kullanım 

Ģekli 

Çam                                  

(Pinus brutia Ten.) 

Çam terementi 

(Terebinthina), çam 

terementi yağı 

(Terebinthinea oleum), 

çam kabuğu (Pini 

cortex), çam reçinesi 

(Colophonium)  

Uçucu yağ (α ve β pinen, 

bornil asetat, kadinen, 

limonen, fellandren), sabit yağ 

ve reçine 

Solunum ve idrar 

yolları antiseptiği, 

balgam söktürücü, 

haricen 

romatizmaya karşı 

ağrı giderici olarak 

kullanılır. 

Uçucu yağ 

günde 1-3 

damla  

Çörek otu        

(Nigella sativa L.) 

Çörek otu tohumu 

(Nigellae semen)  

Uçucu yağ (α ve β pinen, 

terpinen, timokinon, 

longipinen, kadinen, limonen) 

ve sabit yağ  

İdrar söktürücü, süt 

arttırıcı, iştah açıcı 

ve adet söktürücü 

olarak kullanılır. 

Günde 2-3 

defa 1 çay 

fincanı 

Dereotu                       

(Anethum 

graveolens) 

Meyvaları (Anethi 

fructus), yaprakları 

(Anethi folia), uçucu 

yağı (Anethi 

aetheroleum) 

Karvon, limonen, sabit yağ, 

flavonoit, kumarin, ksanton, 

tanen, reçine, triterpen ve 

glikanlar  

Aromatik, 

karminatif, 

antispazmodik,  

bakteriostatik, 

antidiyabetik 

etkilidir. 

Günde 3 

defa, 1 çay 

fincanı 

Elma                                

(Malus domestica 

Borkh.) 

Elma meyvası (Malus 

domesticae fructus), 

Tohumları( Malus 

domesticae semen) 

Meyva asitleri (Malik asit, 

kinik asit), pektin, tanen, 

tohumlar amigdalin içerir. 

Özellikle 

çocuklarda 

dispepsi, diyare ve 

diğer midevi 

rahatsızlıklarda 

kullanılır. 

Günde 2-3 

defa 1 çay 

fincanı 

Funda                               

(Calluna vugaris L.) 

Toprak üstü kısımları 

(Ericae herba) 

Fenolik bileşikler, uçucu yağ, 

mineral maddeler 

Diüretik, 

antimikrobiyal 

etkili, idrar yolları 

antiseptiği, 

zayıflama amaçlı 

kullanılır. 

İnfüzyonu 

(%5) günde 

2-3 fincan  

Gül                                      

(Rosa gallica L.) 

Çiçekleri (Rosae flos) Uçucu yağ ve tanen Kabız ve antiseptik 

etkiye sahiptir. 

İnfüzyon 

(%2), günde 

2-3 fincan 

Hatmi                              

(Althae officinalis) 

Yaprakları (Althaeae 

folium), kökleri 

(Althaeae radix), 

çiçekleri (Althaeae 

flos)  

Müsilaj (arabinogalaktan ve 

galakturonomannan), flavon, 

flavon sülfat bileşikleri ile 

fenolik asitler  

Antitüssif etkili, 

mukoza 

tahrişlerinde 

iyileştirici olarak 

kullanılır. 

Günde 3 

defa, 1 çay 

fincanı  

Hibisküs                             

(Hibiscus sabdariffa) 

Çiçekleri (Hibisci flos) Sitrik, malik ve hibissik asit, 

pektin, antosiyanlar, flavonlar, 

polisakkarit 

Spazmolitik, 

diüretik, laksatif 

etkili, alerjik 

ekzemalarda 

kullanılır. 

Günde birçok 

defa, 1 çay 

fincanı  
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Tablo 2-2’nin devamı  

Bitkinin Adı Kullanılan Kısmı  Ġçeriği Kullanım amacı Kullanım 

Ģekli 

Hindistan cevizi                 

(Cocos nucifera) 

Meyveleri (Cocos 

nuciferae fructus) 

Laurik asit, miyristik asit, 

palmitik asit, linoleik asit, 

kaprilik asit 

Besleyici olarak, 

yara ve deri 

iltihaplarının 

giderilmesinde, 

dahilen soğuk 

algınlığı 

tedavisinde 

kullanılır. 

Günde 3 

defa, 1 çay 

fincanı 

Ihlamur                              

(Tilia sp.) 

Çiçekleri (Tiliae flos) Müsilaj, flavon, tanen, uçucu 

yağ, lökoantosiyanidin 

Sedatif, 

antispazmodik, 

diüretik, solunum 

yolları yumuşatıcısı 

olarak kullanılır. 

Günde 3-4 

defa, 1 çay 

fincanı 

Isırgan                              

(Urtica sp.) 

Topraküstü kısımları 

(Urticae herba), kökleri 

(Urticae radix) 

Ca, K, silisik asit tuzları, 

histamin, serotonin, β-

sitosterol, skopoletin 

Diüretik etkili, idrar 

yolları iltihabı ve 

romatizmada  

kullanılır. 

Günde birçok 

defa 1 çay 

fincanı 

Karanfil                         

(Caryophyllus 

aromaticum) 

Tomurcukları 

(Caryophylli flos) 

Uçucu yağ  (Öjenol, öjenol 

asetat, beta-caryofillen), 

flavonoid, tanen ve steroidler 

Analjezik, 

antienflamatuar, 

antimikrobiyal, 

hepatopprotektif 

etkili, ağrı giderici, 

ağız-boğaz 

iltihaplarında 

kullanılır. 

İnfüzyon 

(%2-5), 

günde 2-3 

defa 1 çay 

fincanı 

Kekik                               

(Origanum sp.) 

Çiçekli topraküstü 

kısımları (Origani 

herba) 

Karvakrol, timol ,flavon, 

ursolik asit, oleanolik asit, 

Labiatae tanenleri 

Sekretolitik, 

bronkospazmolitik, 

antimikrobiyal, 

midevi, ağrı kesici, 

sakinleştirici 

etkilidir. 

Günde 3-5 

defa, 1 çay 

fincanı 

Keten                                      

(Linum 

usitatissimum) 

Tohumları (Lini 

semen), tohum yağı 

(Lini oleum) 

Müsilaj, sabit yağ, protein, 

siyanogenetik glikozitler, 

iridoit 

Konstipasyonda, 

mukoza 

tahrişlerinde, kronik 

öksürük, bronşitte 

kullanılır.  

Soğuk su ile 

maserasyon 

Kişniş                            

(Coriandrum 

sativum) 

Meyvaları (Coriandri 

fructus) 

Uçucu yağ, monoterpen 

hidrokarbon, tanen,  kafur, 

geraniol, geranil asetat 

Aromatik, 

spazmolitik, 

karminatif, 

bakterisit ve 

fungisit etkilidir. 

Günde 3 

defa,  1 çay 

fincanı 

Kuşburnu                         

(Rosa canina) 

Kurutulmuş tohumlu 

meyvaları (Cynosbati 

fructus cum 

semine/Rosae 

pseudofructus) 

Askorbik asit, pektin, tanen, 

meyva asitleri 

C vitamini 

eksikliğinde 

kullanılır. 

Günde birçok 

defa, 1 çay 

fincanı  
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Tablo 2-2’nin devamı  

Bitkinin Adı Kullanılan Kısmı  Ġçeriği Kullanım amacı Kullanım 

Ģekli 

Lavanta                         

(Lavandula 

angustifolia) 

Çiçekleri (Lavandulae 

flos), uçucu yağı 

(Lavandulae 

aetheroleum) 

Uçucu yağ, seskiterpen, tanen, 

flavonlar, kumarin 

Sedatif, safra 

söktürücü, 

spazmolitik, 

karminatif ve 

diüretik etkilidir. 

Günde birkaç 

defa, 1 çay 

fincanı 

Limon otu                   

(Cymbopogan 

citratus) 

Yaprakları 

(Cymbopogon citrati 

folium) 

Sitral, mirsen, sitronellal, 

geraniol, geranil asetat 

Anksiyolitik, 

antihipertansif, 

antienflamatuar ve 

antimikrobiyal 

etkilidir. 

Günde 2-3 

defa 1 çay 

fincanı 

Mahlep                          

(Prunus mahaleb L.) 

Tohumları (Pruni 

mahaleb semen) 

Sabit yağ ve kumarin içerir. Kuvvet verici, 

balgam söktürücü, 

diüretik olarak 

kullanılır. 

Toz hali bal 

ile macun 

yapılarak 

kullanılır. 

Melisa                        

(Melissa officinalis) 

Yaprakları (Melissae 

folium) 

Flavonoitler, triterpenler, 

tanen, fenolik asitler, uçucu 

yağ 

Sedatif, 

spazmolitik, 

antibakteriyel, 

antifungal antiviral, 

karminatif, 

koleretik etkilidir. 

Günde birkaç 

defa, 1 çay 

fincanı   

Mersin                          

(Myrtus communis) 

Yaprakları (Myrti 

folium), meyveleri 

(Myrti fructus) 

Uçucu yağ (1,8-sineol, alfa-

pinen, mirtenol, limonen, 

geraniol), tanen. 

Antimikrobiyal, 

antienflamatuar 

etkili, grip ve soğuk 

algınlığında 

kullanılır.  

Günde 3-5 g,  

infüzyon 

(%2-3) 

Meyan                    

(Glycyrrhiza glabra) 

Kökü (Liquiritiae 

radix), balı (Liquiritiae 

succus) 

Triterpenik saponin, sterol, 

flavonon glikoziti, isoflavon, 

kalkon glikoziti  

Ekspektoran, 

spazmolitik etkili, 

lezzet artırıcı olarak 

kullanılır. 

Günde 3 

defa, 1 çay 

fincanı  

Nane                       

(Mentha piperita) 

Yaprakları (Menthae 

piperitae folium), 

uçucu yağı (Menthae 

aetheroleum), 

topraküstü kısımları 

(Menthae herba) 

Uçucu yağ, flavon, rosmarinik 

asit, kafeik ve klorojenik asit, 

triterpenik maddeler 

Antibakteriyel, 

spazmolitik, 

karminatif, bronşlar 

için sekretolitik, cilt 

üzerinde hafif lokal 

anestezik etkilidir. 

Günde birkaç 

defa, 1 çay 

fincanı 

Rezene                     

(Foeniculum 

vulgare) 

 

Olgun meyvaları 

(Foeniculi fructus) 

Anetol ve fenkon açısından 

zengin uçucu yağ 

Düz kaslar üzerine 

spazmolitik, iltihap 

giderici, bronş 

mukozası üzerine 

sekretomotorik 

etkilidir. 

Günde birçok 

defa, 1-2 çay 

fincanı  

Safran                            

(Crocus sativus) 

Stigmaları (Croci 

stigmata) 

Karotenoitler, glukoz, safranal  Sedatif, spazmolitik 

etkili, lezzet, koku 

ve renk verici 

olarak kullanılır. 

1.5 g/gün 

dozunda toz 

veya çay 

olarak 
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Tablo 2-2’nin devamı  

Bitkinin Adı Kullanılan Kısmı  Ġçeriği Kullanım amacı Kullanım 

Ģekli 

Sandolos sakızı 

(Thuya articulata 

Desf.) 

Reçine  (Gummi 

sandarac) 

Uçucu yağ, rezin, acı 

maddeler ve organik asitler 

Antiromatizmal 

etkilidir. 

Zeytinyağı 

ile 

karıştırılarak 

dahilen 

kullanılır. 

Sarı kantaron               

(Hypericum 

perforatum) 

Çiçekli topraküstü 

kısımları (Hyperici 

herba) 

Naftodiantron türevleri, 

flavonlar, uçucu yağ, tanen, 

hiperforin 

Antidepresan, 

sedatif, 

antienflamatuar, 

antiülserojenik, 

analjezik etkilidir. 

Günde 3 

defa, 1 çay 

fincanı  

Sinameki                        

(Cassia acutifolia- 

C.angustifolia)  

Kurutulmuş yaprak ve 

meyvaları (Sennae 

folia, Sennae fructus) 

Antrakinon, aloe-emadin 

türevleri 

Laksatif etkilidir.  1-2 fincan 

ılık infüzyon 

Tarçın                         

(Cinnamomun 

zeylanicum Nees.) 

Kabukları (Cinnamomi 

zeylanici cortex) 

Tanen ve uçucu yağ Kabız, gaz 

söktürücü ve 

antiseptik etkilidir. 

Günde birkaç 

defa, 2-3 

fincan,  

infüzyon 

(%5),   

Turunç                            

(Citrus aurantium L.) 

Yaprakları (Aurantii 

folium), kabuğu 

(Aurantii cortex) 

Uçucu yağ, pektin, reçine, 

flavon ve acı maddeler 

İştah açıcı, midevi, 

kolagog olarak 

kullanılır.  

Günde birkaç 

defa, 2-3 

fincan, 

infüzyon 

(%5-10) 

Yeşil çay                       

(Camilla sinensis) 

Yaprakları (Folia 

theae) 

Kafein, teofilin, teobromin, 

kateşik flavon türevleri 

Santral sinir sistemi 

stimülanı ve 

antidiyareik 

etkilidir. 

Günde birkaç 

defa, 1 çay 

fincanı 

Yulaf                               

(Avena sativa) 

Topraküstü kısımları 

(Avenae herba) 

Silisyum, polifenoller, demir, 

mangan, mono ve 

oligosakkaritler, flavonlar, 

triterpenik saponinler, 

karotenoitler.  

Sinir sistemi 

üzerine tonik ve 

sedatif, kanda ürik 

asit seviyesini 

düşürücü, diüretik, 

süt arttırıcı olarak 

kullanılır. 

Günde birkaç 

defa, 1 çay 

fincanı  

Zencefil                         

(Zingiber officinale) 

Kökleri (Zingiberis 

rhizoma) 

Uçucu yağ (zingiberen, β-

bisabolen, kurkumen, geranial, 

neral, linalol), müsilaj, 

gingerol, nişasta, reçine 

Stimülan, 

karminatif, 

antiemetik, tonik, 

pozitif inotropik, 

kolagog, 

ekspektoran, 

astrenjan etkilidir. 

Günde 1-2 

defa, 1 çay 

fincanı 
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Adaçayı                              Adi ardıç                    Adi pelin  Anason 

(Salvia triloba)                   (Juniperus communis)    (Artemisia vulgaris)  (Pimpinella anisum)                   

                        
At kestanesi                      Beyaz Papatya        Biberiye                  Çam   

(Aesculus hippocastanum) (Matricaria chamomillae)  (Rosmarinus officinalis)  (Pinus pinea)      

    
Çörek otu            Dereotu   Elma  Funda                                                                                     

(Nigella sativa)  (Anethum graveolens)     (Malus domestica)           (Erica arborea)     

       
Gül    Hatmi Hibisküs  Hindistan cevizi 

(Rosa sp.)                          (Althae officinalis) (Hibiscus sabdariffa)  (Cocos nucifera)                    

          
Ihlamur Isırgan  Karanfil  Kekik                                   

(Tilia sp.) (Urtica sp.)                        (Caryophyllus aromaticum)(Origanum sp.)                                           

    
Keten                 Kişniş   Kuşburnu      Lavanta  

(Linum usitatissimum)        (Coriandrum sativum)        (Rosa canina)              (Lavandula angustifolia)  

        

ġekil 2-1: ÇalıĢmada incelenen bitkiler   
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Limon otu                             Mahlep                         Melisa                           Mersin 

(Cymbopogan citratus)         (Prunus mahleb)        (Melissa officinalis)   (Myrtus communis) 

               
Meyan                         Nane                  Rezene Safran   

(Glycyrrhiza glabra)  (Mentha piperita)  (Foeniculum vulgare)     (Crocus sativus) 

             
Sandaloz                               Sarı kantaron                      Sinameki                           Tarçın                                         

(Thuya articulate)       (Hypericum perforatum)   (Cassia sp.)                   (Cinnamomun zeylanicum)   

     
Turunç                           Yeşil çay                     Yulaf                          Zencefil 

(Citrus aurantium)           (Camilla sinensis)          (Avena sativa)           (Zingiber officinale) 

            

ġekil 2-1’in devamı  

 

2.2. Genetik Yapı ve Genotoksisite 

Her canlı gibi insanoğlu da milyonlarca hücreden meydana gelir. Her hücre bir 

sitoplâzma ve çekirdekten oluşur. Çekirdeğin içinde kromozom adı verilen ipliksi 

parçalar bulunur. Kromozomlar, deoksiribonükleik asit (DNA) zinciri ile histon denilen 

protein zincirinden oluşur. DNA zincirleri özgül proteinleri sentezlemekle görevli, 

canlıların tüm özelliklerini belirleyen gen adı verilen birimlerden oluşur (Denir 2005).   
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Genel anlamda kalıtsal materyaldeki değişimler mutasyon olarak ifade edilir. 

Mutasyonlar çeşitlilik, doğal seleksiyona materyal sağlaması ve türlerin evriminde 

büyük bir öneme sahiptirler. Fenotipte ortaya çıkabilecekleri gibi kendini göstermeyen 

ya da aksine öldürücü etki yapan mutasyonlar da vardır. Eşey hücrelerinde meydana 

gelirse dölden döle aktarılabilirler (Temizkan 1994).   

Mutasyonlar kendiliğinden meydana gelebildiği gibi fiziksel, kimyasal ve 

biyolojik dış etkenler tarafından da meydana getirilebilir ve mutasyona neden olan 

ajanlara mutajen denir (Oraler 1990). 

Kansere neden olan ajanlar ise karsinojen olarak ifade edilirler ve mutajendirler 

(Ames 1971). Karsinojenlerin taranmasında mutajenlerin esas alınması iki önemli 

nedene dayanır; (i) genetik kodun ve genetik sistemin evrensel oluşu, (ii) karsinojenite 

ile mutajenite arasındaki korelasyonun yüksek olması (Ramel ve Rannung 1980). 

Genellikle kabul edilen bir görüşe göre, doğrudan veya metabolize edildikten sonra 

karsinojenik etki gösteren tüm maddelerin aynı zamanda mutajenik etki gösterecekleri 

vurgulanmaktadır. Bunun aksi, yani tüm mutajenik maddelerin karsinojenik etki 

göstermeleri beklentisi ise bazı durumlarda gerçekleşmemektedir. Bunun sebebi, 

mutasyonların genetik materyalin doğrudan etkilenmesiyle ortaya çıkabilmeleri, ancak 

kanserin çok basamaklı karmaşık bir biyolojik olaylar sonucu ortaya çıkması olabilir 

(Bağcı 1985).  

Mutasyonlar kromozom yapısının, sayısının değişmesi ve genlerdeki 

değişiklikleri kapsar (Arroya ve ark. 2007). 

2.2.1. Kromozom Sayısında DeğiĢmeler (Genom Mutasyonları) 

Kromozom sayısı canlı türüne göre farklılık gösterse de sayı her tür için sabittir. 

Canlı bireyin her bir hücresi ait olduğu türe özgü kromozomları taşır. Eşey hücrelerinde 

bulunan kromozomlara takım ya da genom adı verilir ve “n” ile gösterilir. “n” 

kromozom sayısına sahip hücreler, monoploiddir. Somatik hücrelerde ise, iki takım 

kromozom bulunur ve “2n” ile gösterilir. Ökaryotların çoğu diploiddir (Demirsoy 1992, 

Grifaths ve ark. 1996, Smith ve ark. 1996, Baydar 2002).  
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Kromozom sayısındaki değişimler genom mutasyonları olarak isimlendirilirler 

ve iki grup altında incelenirler; 

Öploidi (Euploidi); organizmada tek bir takım kromozom bulunması veya bir 

takımdaki kromozomların hepsinin birden sayısının tam katlar halinde artması 

durumudur (Tablo 2-3) (Bozcuk 2000, Klug ve Cummings 2000, Baydar 2002). 

 

Tablo 2-3: Tam kromozom takımını kapsayan varyasyonlar - Bozcuk (2000). 

Tip Mevcut Homolog Sayısı (n) Örnek 

Monoploid bir (n) ABC   

Diploid   iki (2n) AABBCC   

Poliploid   ikiden çok    

     a) Triploid üç (3n) AAABBBCCC 

     b) Tetraploid dört (4n) AAAABBBBCCCC 

     c) Pentaploid beş (5n) AAAAABBBBBCCCCC 

 

Anöploidi (Aneuploidi); bir takımdaki kromozomlardan birinin ya da birkaçının 

sayısının değişmesi olayıdır. Anöploidi, mayoz bölünmedeki ayrılmama 

(nondisjunction) olayından kaynaklanır. Ayrılma (disjunction), nükleer bölünme 

sırasında kromozom ya da kromatitlerin karşıt kutuplara normal olarak ayrılmasıdır. 

Ayrılmama ise, bu olayın başarısızlığıdır ve karşıt gruba kromozom ya da kromatitlerin 

hiçbirisinin gitmemesi ile sonuçlanır. Anöploidi cinsiyet kromozomlarında görülmekte 

ve bir dizi tanımlanmış sendroma neden olur. Anöploidinin çeşitli tipleri 8 kromozomlu 

Drosophila örnek alınarak Tablo 2-4‟de gösterilmiştir (Khush 1972, Temizkan 1994, 

Grifaths ve ark. 1996, Bozcuk 2000). 
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Tablo 2-4: Anöploidiyi tanımlayan terimlerin listesi - Bozcuk (2000). 

Tip Formül Kromozom sayısı Örnek 

Normal   2n 8 X,X,2,2,3,3,4,4 

Monosamik 2n-1 7 X,X,2,2,3,4,4 

Nullisomik 2n-2 6 X,X,2,2,4,4 

Polisomi           

a) Trisomik 2n+1 9 X,X,2,2,3,3,4,4,4 

 b) Tetrasomik 2n+2 10 X,X,2,2,3,3,3,3,4,4 

 

2.2.2. Kromozom Yapısında DeğiĢmeler (Kromozom Mutasyonları) 

Kromozomların yapısında meydana gelen, bazı parçalarının artması, azalması 

veya yer değiştirmesi gibi değişimler, kalıtsal bilgide de değişime neden olur. Ancak, bu 

tip olaylarda kromozom sayısı sabit kalır. Kromozomlardaki yapısal değişimler farklı 

şekillerde de olsa, kromozomu oluşturan kromatitlerin birinde, bir ya da birden fazla 

meydana gelen kırılmalar ve yeniden birleşmeler sonucu oluşurlar. Bu kırılmalar, hiçbir 

etken olmadan kendiliğinden olabileceği gibi, X, ultraviyole (UV), gama ışınları, 

fiziksel stres ya da kimyasal maddeler gibi dış etkenler tarafından da oluşturulabilirler 

(Gardner ve ark. 1991, Temizkan 1994, Klug ve Cummings 2002). Kromatid tipi 

kırılmalarda, iki kromatidden sadece birinde kırılma olur ve genellikle kırık uçlu 

parçalar birbirine yeniden yapışır. Kromozom tipi kırılmalarda ise, bir kromozomun iki 

kromatidi aynı anda, aynı yerden kırılır. Böylece, kromozomun bir yanı sentromerli 

(sentrik), bir yanı sentromersiz (asentrik) hale gelir (Savage 1976, Russel 1988, 

Dökmeci 1994, Temizkan 1994, Klug ve Cummings 2002).  

Kromozom yapı değişimleri şu şekillerde olabilir (Savage 1976, Russel 1988,  

Temizkan 1994, Turner ve Mclennan 1999, Baydar 2002);  

Delesyon; kromozomların, ucundan ya da aradan herhangi bir bölgeden parça 

kaybetmesi durumudur. Kromozomdaki parça kaybı uç bölgeden ise defisiyens, aradan 

herhangi bir yerden ise delesyon adını alır Mayoz sırasında eşit olmayan çapraz değişim 
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sonucunda iki kırılma noktası arasında ya da parental translokasyondan meydana 

gelmektedir. 

Dublikasyon; kromozomların, herhangi bir parçayı fazla sayıda taşıması 

durumudur. Delesyonun tam aksine, kromozomda bir parça çoğalması meydana gelir. 

Duplikasyonlar, genin birden fazla kopyasını arttırabilir ve fenotipik varyasyona sebep 

olabilir ki bu durum iki kopyası bulunan genin bir kopyasının bağımsız olarak 

mutasyona uğramasına sebeptir ve evrim sürecindeki genetik çeşitliliğin önemli 

kaynaklarındandır. 

İnversiyon; kromozomların, iki kırık arasında kopan bir parçasının 180
o
 dönerek, 

aynı yere yapışması durumudur. Böylece, oluşan yeni kromozomda, genetik bilgi kaybı 

yoktur, sadece taşıdığı genlerin dizilişi değişmiş olur. Ancak genetik materyal 

kaybolmasa da allel genler düzenli olmayacağı için klinik problemler ortaya çıkabilir. 

Traslokasyon; homolog olmayan kromozomlarda, kromozom parçalarının yer 

değiştirmesi durumudur. Yer değiştiren parçalar eşit veya farklı büyüklükte olabilir. 

Bazen homolog olmayan kromozomlarda sentromere yakın yerlerde kopma ve onu 

izleyen parça değişimi olur. Böylece biri büyük, biri de küçük iki kromozom meydana 

gelir. Küçük kromozom dölde kaybolabilir ve başlangıçtaki iki akrosentrik 

kromozomdan tek bir metasentrik kromozom meydana gelmiş olur. Yani, o türün 

diploid kromozom sayısında bir azalma meydana gelir.  

2.2.3. Gen Mutasyonları 

Gen mutasyonları, DNA‟da bulunan bazların ve/veya nükleotid dizilerinin 

değişimidir. Bu değişimler o genin kodladığı proteinin tamamen yok olmasına ya da 

etkisinin azalmasına neden olur. Genelde mutasyon denildiğinde ilk akla gelen gen 

mutasyonlarıdır. Bir gen yaklaşık 1000-1500 nükleotidden oluşur ve her nükleotid 

bazının mutasyona uğrama ihtimali olduğu düşünülürse, bir genin en azından baz çifti 

sayısı kadar mutasyon çeşidi olabilir (Daroudi ve Natarajan 1994, Lewin 1994, 

Temizkan 1994, Chetalat ve ark. 1996, Grifaths ve ark. 1996, Bolsower 1997). 
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2.2.3.1. Gen Mutasyonlarının Sınıflandırılması 

Farklı şekillerde sınıflandırılabilir. Ancak, sınıflandırma şekilleri temelde 

birbiriyle etkileşim halindedir ve mutasyonun hangi özelliğinin tanımlandığına bağlıdır. 

Bu doğrultuda, gen mutasyonları aşağıdaki gruplar altında incelenebilir (Demirsoy 

1988, Temizkan 1994);  

Spontan (kendiliğinden olan) ve uyarılmış mutasyonlar: Genelde tüm 

mutasyonlar, spontan ya da uyarılmış olarak tanımlanırlar. Spontan mutasyonlar, sadece 

doğada olan mutasyonlardır, oluşumları ile ilgili olarak hiçbir özgün etken yoktur ve 

genlerin nükleotid dizilerinde rastgele olan değişiklikler olarak kabul edilirler. Bu 

mutasyonların çoğu, organizmadaki normal kimyasal süreçle ilgilidirler ve çoğunlukla 

enzimatik DNA replikasyonu sırasında gerçekleşirler. Genetik şifrede meydana gelen 

bir hata, kodlanan proteinin aminoasit dizisine yansır ve oluşan proteinin yapısında ya 

da fonksiyonlarında değişim meydana getirir, fenotipte kendini gösterir. Uyarılmış 

mutasyonlar ise, herhangi bir yapay faktörün etkisi ile oluşur. Örneğin; akrilidin gibi 

birçok kimyasal madde, güneşten gelen UV radyasyonu.  

Gametik ve somatik mutasyanlar: Mutasyonların, gametik ya da somatik oluşu, 

onların etkilerini değerlendirmede önem kazanır. Gametler, eşey hücreleridirler ve 

mayoz bölünme sonucu oluşurlar. Gamet ya da gameti oluşturan dokularda meydana 

gelen mutasyonlar yeni nesillere doğrudan aktarılır ve yeni nesillerin tüm hücrelerinde 

kendini gösterir. Ancak, somatik hücrelerde oluşan mutasyonlar, gelecek nesillere 

doğrudan aktarılmazlar. Çünkü bu tür mutasyonların çoğunun ifadesi genellikle 

dominant alel genler tarafında maskelenir. 

Diğer sınıflandırmalar: Morfolojik bir özelliği etkileyen mutasyonlar, 

mutantların normal ya da yabanıl tip fenotiplerinden sapmalarını temel alır ve kolaylıkla 

fark edilir. Besinsel ve biyokimyasal mutasyonlar, bakteri veya mantar gibi canlılarda 

bir aminoasidi ya da bir vitamini sentezlemedeki başarısızlıktır. İnsanlarda görülen 

hemofili bir biyokimyasal mutasyona örnektir. Bu tip mutasyonlar, sadece o canlıyı 

etkiler. Eğer mutasyon, bir organizmanın günlük yaşamını veya eşleşme davranışını 

etkiliyorsa, bu tip mutasyonlara davranış mutasyonu denir. Letal mutasyonlar, 
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organizmanın yaşamında zorunlu olan maddelerin yok olmasına neden olur ve 

öldürücüdür. Besinsel ve biyokimyasal mutasyonlar, letal olabilir. Örneğin, bir bakteri, 

yaşaması için gerekli olan bir aminoasidi sentezleyemiyorsa ve o aminoasidin olmadığı 

bir ortama konursa, bakteri yaşayamaz ve ölür. Koşullu mutasyonlar ise, belirli şartlar 

altında kendini gösterebilen mutasyonlardır. Buna en iyi örnek, birçok organizmada 

bulunmuş olan ısıya duyarlı mutasyonlardır. Bazı tolere edilebilir sıcaklıklarda, mutant 

gen ürünü normal gen olarak çalışabilir. Ancak, kısıtlayıcı sıcaklıkta fonksiyonel 

becerisini kaybeder. Bu aşamada, mutasyonun etkisi belirginleşir.  

2.2.3.2. Mutasyonların OluĢum ġekilleri 

Kalıtsal bilginin değişiminde en basit olanı nokta mutasyonlarıdır ve bir 

nükleotidin yer değiştirmesi (substitüsyonu) dir. Nükleotid yer değiştirmeleri iki 

pirimidin arasında ya da iki pürin arasında gerçekleşirse, transisyon (geçiş), bir pürin ve 

bir pirimidin arasında gerçekleşirse, transversiyon (değişim) adını alır (Akman 1983, 

Levin ve Ames 1986, Demirsoy 1988, Hera ve Pueyo 1988, Russel 1988, Temizkan 

1994, Grifaths ve ark. 1996, Baydar 2002). Kalıtsal bilginin değişiminde diğer bir 

durum ise, gen içinde herhangi bir noktaya bir ya da daha fazla nükleotidin insersiyonu 

(girmesi) veya delesyonu (çıkması) şeklindedir. Tek bir nükleotidin kaybedilmesi veya 

eklenmesi, tüm üçlü genetik şifrenin değişimine neden olur ve çerçeve kayması 

mutasyonu olarak tanımlanır. Böyle bir değişiklik, genetik kodla uyumlu olarak üç 

harfli kelimeler kullanılarak yazı diliyle ifade edilirse bu ifade de bir harf değişikliği 

cümlenin anlamını değiştirebilir (Şekil 2-2). 
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ġekil 2-2: Nokta ve çerçeve kayması mutasyonlarına analoji olarak 3 harfli 

kelimelerden oluĢan bir cümlede, bir harfin yer değiĢtirmesi, eksilmesi ve katılması etkisi - 

Temizkan (1994). 

 

Tüm bu değişimlerin farklı oluşum şekilleri olabilir; 

Tautomerik Değişimler: Nükleotid bazlarının hidrojen bağlarındaki değişim yeni 

tautomerik formlara dönüşebilir ve bu tautomerik değişimler mutasyonlara neden 

olabilir. Tautomerler, yapısal izomerler olarak ifade edilebilir ve sitozin-adenin 

bazlarının amino-imino formları ile timin-guanin bazlarının keto-enol formlarını içerir. 

Örneğin, adenin, normal olarak timinin keto (C=O) grubu ile komplementer olan ve 

hidrojen atomunu sağlayan amino (NH2) grubunu taşır. Tautomerik değişimin ardından, 

adeninin amino formu imino formuna dönüşür. Adeninin tautomerik formu, sitozinle 

komplementerlik ilkesine aykırı olarak birleşir. Timinde de benzer bir tautomerik 

değişim oluşur ve keto formundan ender görülen enol formuna dönüştürür. Bu durumda 

baz, guanine bağlanır (Demirsoy 1988, Russel 1988, Alkama 1991, Temizkan 1994, 

Friedberg ve ark. 1995). 

Baz Analogları: Yönetici moleküllerin sentezi sırasında pürin ve pirimidinlerin 

yerine geçebilen moleküllere baz analogları denir ve bunlar genellikle mutajenik 

kimyasallardır. Örneğin, 5-bromo-urasil bir timin analoğudur ve çoğu zaman keto 

formundadır. Ancak, metil grubu yerine brom atomu geçerse, tautomerik değişime 

neden olur ve guaninle eşleşmeye uygun hale gelir ve adenin-timin yerine guanin-



 

20 

 

sitozin substitüsyonu oluşur. Ayrıca, 5-bromo-urasilin DNA‟daki varlığı mutajenik 

etkili UV ışığına karşı duyarlılığı arttırır. Mutajenik olan bir başka baz analoğu ise 

adenin analoğu olan 2-aminopürindir. Adenin yerine inkorpore olur ve sitozinle eşleşir 

ya da önce sitozinle sonra da timinle eşleşir (Demirsoy 1988, Temizkan 1994, Friedberg 

ve ark. 1995, Bozcuk 2000). 

Alkilleyici Ajanlar: Azot hardalı, etil metan sülfonat ve etil etan sülfonat gibi 

alkilleyici ajanlar iki yolla mutasyona neden olurlar; ya guanine metil ya da etil grubu 

ilave ederek adeninin baz analoğu gibi davranmasına neden olur ve eşleşme yanlışına 

yol açarlar ya da alkillenmiş guanin bazlarının kaybına yol açarlar (depürinasyon). 

Böylece, DNA zincirinde açıklar meydana gelir ve bu da DNA replikasyonunu etkiler 

veya kısaltılmış nükleotid dizisine yol açar (çerçeve kayması mutasyonu) (Bozcuk 

2000). 

Apürinik (AP) Bölgeler ve Diğer Lezyonlar: Bir çift-sarmal DNA molekülünde, 

pürin halkasının 9 numaralı azot atomunu D-ribozun 1 numaralı karbon atomuna 

bağlayan glikozidik bağın kırılmasıyla oluşan bölgelere AP bölgeler denir. Burada, 

azotlu bazlardan biri (sıklıkla guanin veya adenin) spontan olarak kaybedilir. AP 

bölgesinde bir azotlu bazın yokluğunda, ilgili zincir eğer transkripsiyona ve 

translasyona uğrarsa, genetik kodu değişir. İlgili zincir eğer replikasyona girerse, AP 

bölgesi kalıp olarak uygun olmadığından replikasyonun durur. Eğer, yapıya bir 

nükleotid girmişse, genellikle yanlıştır ve diğer bir mutasyonun olmasına neden olur 

(Temizkan 1994, Klug ve Cummings 2002). Bazı lezyonların mutasyonlara kaynak 

olabileceği bilinmektedir. Örneğin, oksidasyon reaksiyonları sonucunda oluşan, 

hidrojen peroksit ve süperoksit gibi oksijen radikallerinin aktif formları DNA bazlarına 

zarar verebilir ve replikasyon sırasında yanlış eşleşmelere neden olabilirler (Demirsoy 

1988, Russel 1988, Temizkan 1994, Bozcuk 2000). 

Ultraviyole (UV) Radyasyonu ve Timin Dimerleri: UV radyasyonu, kromozom 

mutasyonuna da neden olmakla birlikte, etkisi X ışınından daha az olduğu için genelde 

nokta mutasyonu araştırmalarında kullanılmaktadır. UV‟nin çok uzun dalga boyu 

bulunduğundan, kendini direkt absorbe eden bileşikler üzerinde etkilidir. Hücrede 

organik halka yapısına sahip olan pürin ve pirimidin gibi bileşikler UV‟yi doğrudan 
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absorbe ederler. DNA‟nın UV ışınlarını absorbe ettiği 260 nm dalga boyu, aynı 

zamanda bakterilerde mutasyon hızını arttıran en uygun dalga boyudur. UV‟nin zararlı 

etkisi özellikle iki timin bazı arasında dimerlerin oluştuğu pirimidinler üzerinedir. 

Sitozin-sitozin veya timin-sitozin dimerleri de oluşabilir, ancak sayıları azdır. Oluşan 

dimerler, DNA sarmalını bozar ve uygun replikasyonu önler (Russel 1988, Temizkan 

1994, Bozcuk 2000). 

2.2.4. Genotoksisite Tayini 

Kimyasal maddelere bağlı önemli yapı ve fonksiyon değişikliklerinin 

saptanması ve yorumlanması amacıyla deneysel olarak canlı hücreler üzerinde 

toksikolojik çalışmalar yapılmaktadır. Tüm ilaçlar, temizlik ve kozmetik maddeleri, 

pestisitler, besin katkı maddeleri ve sanayide kullanılan kimyasal maddeler, toksik 

potansiyelleri yönünden değerlendirilmelidirler. Günlük hayatta sıklıkla karşılaşılan 

kimyasal maddelerin insanlarda güvenle kullanılabilmesi için toksisite testlerinin önemi 

büyüktür (Loomis 1978, Saygı 2003).  

Kimyasal maddelerin kısa, orta ya da uzun dönemde toksik etkilerini 

değerlendirmede kullanılan akut, subakut, subkronik ve kronik toksisite testleri dışında 

teratojenite, karsinojenite ve mutajenite testleri gibi özel toksisite test teknikleri de 

vardır (Cohen 1995). Kimyasal maddelerin karsinojenik risklerini ortaya çıkarmada en 

akılcı yöntem deney hayvanları ile yapılan testler olmasına karşın bu testlerin 

sonuçlanması uzun sürmekte, uygulanmaları zor ve pahalı olmaktadır (IARC 1980). Bu 

nedenle kısa sürede sonuç verebilen, uygulanması kolay ve düşük maliyetli kısa zamalı 

mutajenite test sistemleri tercih edilir. Genetik kodun evrensel oluşu ve karsinojenite ile 

mutajenite arasında yüksek bir korelasyonun bulunması, kimyasalların taranmasında 

kısa zamanlı mutajenite test sistemlerinin çok yaygın olarak kullanımına neden 

olmuştur. Mutajeniteyi saptamak için, bakteriden memeliye kadar pek çok 

organizmanın kullanıldığı, 200‟den fazla kısa zamanlı test sistemi geliştirilmiştir 

(Bajpayee ve ark. 2005). Kısa zamanlı testlerde “sitogenetik yöntemler” ve “bakteriyel 

yöntemler” kullanılır. 
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2.2.4.1. Sitogenetik Yöntemler 

En yaygın sitogenetik yöntemler, yapısal ve sayısal kromozom hasarlarının 

gösterildiği Kromozomal aberasyon (Chromozomal Aberration, CA), Kardeş kromatid 

değişimi (Sister Chromatid Exchange, SCE) ve Mikronükleus (Micronuclei, MN) 

testleridir. Bu testler in vivo olarak laboratuvar hayvanlarında, in vitro olarak da insan 

kan lenfositleri, mesane, yanak, mide, nasal ve sperm hücreleri ile çeşitli kültür 

hücrelerinde uygulanabilmektedir (Topaktaş ve Speid 1990, Surralles ve ark. 1998, 

Albertini ve ark. 2000, Desesso ve ark. 2000). 

CA testi: Aneuplidi ve poliploidi gibi sayısal kromozom bozulmaları ile 

kromozom tipi, kromatid tipi kopmalar ve anormal birleşme gibi yapısal bozulmaların 

araştırılmasında yaygın olarak kullanılır. Bölünen hücrelerin metafazda olanlarının 

kolsemid ya da kolşisin gibi bir tübilin polimerizasyon inhibitörünün kullanılması ile 

sabitlenmesi esasına dayanır (Akman 1983, Bakale ve Mc Creary 1990, Bhunya ve Jena 

1993, Trosko 1997). 

MN testi: Mikronükleus, hücre çekirdeğinin dışında sitoplazmada yer alan 

çekirdek orjinli küçük küresel bir oluşumdur ve mitotik hücrelerde kromozom 

fragmentlerinden ya da anafazda geç kalarak her iki kardeş çekirdeğe dahil olmayan 

kromozomlardan kaynaklanır. Mikronükleus içeren hücre sayısındaki artış, maruz 

kalınan klastojenik (DNA‟yı hedefler, kromozom kırılmalarına neden olur) veya 

anojenik (kromozom sayısının değişimine etkilidir, genellikle DNA‟yı hedef almaz) 

ajanların genotoksik etkilerini yansıtan bir biyogöstergedir. Mikronükleus testi bölünme 

yeteneğine sahip tüm hücrelerde yapılabilen bir testtir ve temel prensibi, bazı mitoz 

anomalileri ve kromozom kaybı gibi durumların ortaya çıkarılmasına yöneliktir (Heddle 

1973, Majone ve ark. 1990, Wyszynska ve Liro 1991, Hayashi ve ark. 1994, Trosko 

1998). 

Tek Hücreli Jel Elektroforezi (Single Cell Gel Elektrophoresis, Comet testi): 

Hücresel seviyedeki DNA hasarının ve onarımının ölçülmesinde kullanılan, değişik 

hücre ve doku gruplarına uygulanabilen, çok yönlü, hızlı, basit, düşük hasar düzeylerini 

saptayabilecek kadar duyarlı ve ekonomik olmasıyla yaygın kullanım alanına sahip, 

fluoresans mikroskobik bir tekniktir (Fairbain ve ark. 1995).  
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Hipoksantin-guanin fosforibasil transferaz mutasyon yöntemi: Yöntem, somatik 

gen mutasyonlarının in vivo ortamlarda pozitif olarak seçilmesi prensibine dayanır. 

DNA baz çifti değişimleri, büyük yada küçük çaptaki delesyonları, inversiyonları ve 

heterolog kromozom rekombinasyonları gibi genetik değişimleri büyük ölçüde yansıtma 

özelliğine sahiptir (Korkmaz 2005). 

SCE testi: Toksik madde ile DNA arasındaki etkileşimi açığa çıkarmadaki 

duyarlılığı, genotoksik kimyasallar ile muamele edilmiş hayvanlardan alınan örneklerde 

SCE sayısını önemli ölçüde arttırması, SCE testinin bireysel maruziyette genotoksik 

karsinojenlerin kan lenfositlerinde yarattığı DNA hasarlarının belirlenmesinde bir 

indikatör olarak kullanılmasının sebeplerindendir (Albanesi ve ark. 1998). 

2.2.4.2. Bakteriyel Yöntemler 

Bakteriyel mutasyonların ölçülmesi prensibi kısa zamanlı testlerde etkin şekilde 

kullanılmaktadır. Bakteriler gecelik kültürlerinde çok sayıda gelişirler ve nadir 

mutasyon olaylarının saptanmasına olanak tanırlar. Ayrıca biyoteknolojik ilerlemeler, 

bakteriyel genetik bilgi ve deneyimlerin artışı, mutajenik etkinin moleküler 

mekanizmasının anlaşılması çeşitli ajanlara karşı yabani tiplerinden daha hassas olan 

özel bakteri suşlarının geliştirilmesine olanak sağlanmıştır (Gatehouse ve ark. 1990, 

Josephy ve ark. 1997). 

Bakteriyel testler; kısa inkübasyon süreleri, küçük miktarlara ve otomasyona 

uygunlukları nedeniyle diğer testlere göre daha avantajlıdırlar (Reifferscheid ve ark. 

2005). Bu avantajlarından dolayı kimyasalları test etmek ve genotoksisitelerini 

değerlendirmek amacıyla sıklıkla kullanılırlar (ISO 13829). Genotoksisitenin 

saptanması, çevresel kimyasallarla yüz yüze gelmekten kaynaklanabilecek sağlık 

problemlerinin belirlenmesi, denetlenmesi, mutajenezin biyokimyasal mekanizmalarının 

aydınlatılması gibi pek çok amaca hizmet ederler.  

Bakteriyel genotoksisite testi ile pozitif sonuç veren bir kimyasala insan ya da 

diğer memeliler için mutajeniktir veya karsinojeniktir demek tam olarak doğru değildir. 

Ancak elde edilen sonuçlar kimyasalın potansiyel zararı konusunda bir ön fakat önemli 

bir uyarı niteliği taşır ve yüksek organizmalarda yapılacak daha kapsamlı çalışmaları 
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yönlendiren önemli bir belirteçtir. Bu sebeple gerek kimyasalların sebep olduğu 

mutasyonların hücre düzeyinde tayinine imkan veren en önemli kısa süreli bakteriyel 

testlerinin başında gelen Ames testi gerekse de umu-test dünya çapında pek çok 

laboratuvarda rutin olarak uygulanmaktadırlar.  

A) Ames Test 

B. Ames tarafından geliştirilmiş ve Salmonella-mikrozom test sistemi olarak da 

bilinen Ames testi, test parametreleri açısından oldukça iyi standardize edilmiş ve 

mutajen-karsinojen etkisi iyi bilinen kimyasallar ile geçerliliği açıkça kabul edilmiş bir 

testtir (Mortelmans ve Ziger 2000). Test başlıca iki varsayıma dayanır; (1) bakteri 

DNA‟sı ile etkileşime girerek mutasyona neden olan ajanların, insan dahil diğer türlerde 

de muhtemel mutasyonlara yol açma yeteneğinde olabilmeleri (2) mutajenite ile 

karsinojenite arasındaki korelasyonun yüksek oluşu. 

Ames testi, yapay olarak mutasyon oluşturulmuş Salmonella typhimurium’un 

histidin (His) sentezleme yeteneklerini kaybetmiş (His
-
, oksotrof, His gerektiren) 

suşlarının test edilen kimyasal madde ile muamele edildikten sonra ikinci bir mutasyon 

geçirip, yabanıl tip (His
+
, prototrof, His üreten) hale geri dönüşmesi temeline dayanır. 

LT2 atasal suşu, yani prototrofik bakteriler, His aminoasidini sentezleme yeteneğine 

sahiptirler. Oysa mutant suşlar His operonunun farklı yerlerinde, farklı tipte 

mutasyonlar içermektedirler ve bu yüzden ortamda hazır His aminoasidi 

bulunmadığında çoğalamazlar. Mutant suşlar His mutasyonuna ek olarak, mutajenleri 

ortaya çıkarma yeteneklerini büyük oranda arttıracak başka mutasyonlar da içerirler. 

Mutant suşlardan bazıları TA1535, TA1537, TA1538, TA97, TA98, TA100, TA102 

suşlarıdır (Maron ve Ames 1983). 

Ames testinde kullanılan S. typhimurium mutant suşlarının genetik özellikleri 

aşağıda verilmiştir (Mortelmans ve Zeiger 2000, Isono ve Yourna 1974);   

a) Histidin Gereksinimi: Ames testinde kullanılan her test suşu, His operonunun 

değişik bölgelerinde çeşitli mutasyonlar içermektedir. Bunlar ya DNA‟daki tek bir bazın 

değişmesiyle ortaya çıkan baz değişmeleri ya da bir bazın çıkarılması ile oluşan çerçeve 

kayması mutasyonlarıdır. S. typhimurium His
-
 mutantların DNA baz dizisi analizleri 

yapılarak mutasyonların yerleri ve karakterleri saptanmıştır. S. typhimurium TA100 ve 
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TA1535 suşlarından saptanan HisG-46 mutasyonu, His biyosentezindeki ilk enzimi 

kodlayan HisG üzerindedir. Bu mutasyon, HisG geninde, lösin aminoasidin kodonu 

olan -GAG-, -CTC- yerine prolin aminoasitinin kodonu olan -GGG-, -CCC-‟nin 

gelmesine neden olur. S. typhimurium TA100 ve TA153 üzerinde meydana getirilen ve 

baz çifti değişimine neden olan mutasyon, yine baz çifti değişimine neden olan 

mutajenler tarafından geri döndürülür.   

HisD-3052 mutasyonu, S. typhimurium TA98 ve TA1538 suşlarında bulunur ve 

His biyosentezindeki son enzim olan ve histidinolü His‟e çeviren histidinol 

dehidrojenazı kodlayan HisD geni üzerindedir. HisD-3052 mutasyonu çerçeve kayması 

tipinde bir mutasyon olup, tek bir nükleotidin eksikliği ile çerçeve kayması sonucu 

oluşmuştur. HisD-3052 mutasyonu, HisD geni içinde, -GCGCGCGC-,  CGCGCGCG-  

dizimi olan, 8 kere tekrarlanan GC dizisine sahiptir ve bu dizi -1 çerçeve kayması 

mutasyon bölgesinin yanında bulunmaktadır. S. typhimurium TA98 ve TA1538 suşları, 

çerçeve kayması tipi mutasyonların neden olan mutajen maddelerle tekrar His
+
 haline 

geri dönüştürülmektedir.   

HisG-428 mutasyonu, S. typhimurium TA102 ve TA104 suşunda bulunan bir 

ochre mutasyonudur ve S. typhimurium TA102 suşunda pAQ1 plazmidi üzerinde 

taşınırken S. typhimurium TA104 suşunda kromozom üzerinde taşınmaktadır. Bu 

mutasyon oksidatif hasara sebep olan mutajenlerle geri döndürülebilir.   

b) rfa Mutasyonu: Bu mutasyon, bakteri hücre duvarının lipopolisakkarit 

tabakasını kodlayan genlerde meydana gelir ve bakteri yüzeyini kaplayan 

lipopolisakkarit bariyerinin kısmen yok olmasına neden olur. Sonuçta normalde hücre 

duvarından geçemeyen büyük moleküllerin memeli hücrelerinde olduğu gibi hücreye 

girişi kolaylaştırılır. 

c) uvrB Mutasyonu: DNA onarım sisteminde kesip çıkarma (excision repair) 

görevini üstlenen enzimi kodlayan uvrB geninin delesyonu ile oluşmuştur. Her ne kadar 

birçok mutajenin ortaya çıkarılmasında duyarlılığın artmasına neden olsa da, teknik 

nedenlerden ötürü bu delesyon ile birlikte istenmeden, biyotin ve nitroredüktaz enzimini 

kodlayan chl genleri de delesyona uğramıştır. Nitroredüktaz enzimi, nitrofurojen ve 

furilfuramid gibi birçok nitro grubu karsinojenlerin aktivasyonunu ve tayin 
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edilebilmelerini sağlamaktadır. Biyotin geni ise vitamin H denilen biyotinin sentezinden 

sorumludur ve delesyona uğradığında test bakterilerinin üreyebilmesi için ayrıca biyotin 

vitaminine gerek vardır. 

d) R Faktörü: Mutajenlerin daha iyi tayin edilebilmeleri amacıyla S. 

typhimurium TA1538 ve TA1535 suşlarına, ampisiline dirençlilik geni taşıyan 

“pkM101 R faktörü plazmidi”nin eklenmesiyle S. typhimurium TA98 ve TA100 suşları 

elde edilmiştir. R faktörü plazmidi içeren suşların mutajenik olduğu gösterilmiş ajanlara 

karşı cevapları plazmidi içermeyen suşlara göre oldukça yüksektir. Plazmid içeren 

suşlar, gerçekte mutajen özellikte olup da orijinal suşlarla zayıf ya da mutajen olmayan 

ajanlara karşı net bir pozitif cevap verirler. pkM101 plazmidi bu suşların daha duyarlı 

olmasından sorumlu olan hata oranı yüksek rekombinasyonel DNA onarım sistemiyle 

bağlantılı gen ürünleri içerir. 

Çalışmada S. typhimurium TA100 baz çifti, S. typhimurium TA98 ise çerçeve 

kayması mutasyonlarının tayini için olmak üzere iki farklı suş kullanıldı (Tablo 2-5). 

 

Tablo 2-5: ÇalıĢmada kullanılan S. typhymurium suĢlarının özellikleri. 

Suşlar
Histidin 

mutasyonu
MutasyonTipi Hedef

Hücre 

duvarı
Onarım pKM101 R-faktör

TA98 His D-3052
Çerçeve 

kayması
GCGCGCGC rfa D uvr B         +         +

TA100 His G-46
Baz çifti

sübstitisyonu
GGG rfa D uvr B         +         +

 

 

B) Umu-Test 

Umu-test, kimyasal ajanların genotoksik etkilerini saptamak amacıyla 

geliştirilmiş kolorimetrik bakteriyel bir test sistemidir. DNA hasarı ile indüklenen SOS 

onarım sistemi esas alınarak geliştirilmiştir (Oda ve ark. 1985). Uluslararası Kalite 

Değerlendirme Sistemi (ISO, International Organization for Standardization) tarafından 

standardize edilen ve kabul gören umu-test (ISO/DIS 13829), genotoksik etkili 
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maddeleri belirlemede oldukça duyarlı olduğu yapılan çalışmalarla ispatlanmıştır (Oda 

ve ark. 1985, Reifferscheid ve ark. 1991, Hamer ve ark. 2000, ISO/DIS 13829).  

Bakteriler, ökaryotik organizmalarla karşılaştırıldıklarında daha basit yapıda 

olmalarına karşın DNA hasarına karşı cevap oluşturabilmek için karmaşık 

mekanizmalara sahiptirler. Bu mekanizmalardan biri SOS onarım sistemidir. Regülatör 

bir sistem olan SOS onarım sistemi, DNA hasarı ile indüklenebilen sistemler içinde ilk 

karakterize edilmiş, en kapsamlı, en kompleks ve en iyi anlaşılmış olanıdır (Walker 

1984, Yasunaga ve ark. 2004). Eğer DNA‟da çok sayıda hasar meydana gelmiş ve 

onarım mekanizmalarıyla giderilememişse, hata-eğilimli tamir adını alan bir tamir 

sistemi devreye girer. Bu yol aktif olduğunda, DNA‟nın tamiri, önemli derecede düşük 

bir doğrulukla ve yüksek mutasyon hızıyla gerçekleşir. Yoğun DNA hasarına karşı 

oluşan, hücresel stres yanıtının bir parçası olan bu hata-eğilimli tamire SOS cevabı 

denir, SOS cevabının indüklenmesiyle birlikte SOS onarımı devreye girer. Bu sırada 

hücrelerde DNA onarımında rol alan bazı proteinlerin miktarında bir artış gözlenir. 

İndüklenmiş proteinlerin bir kısmı, DNA polimeraz III‟ün replike edemediği DNA 

lezyonlarını replike edebilen, özelleşmiş bir replikasyon sisteminin parçalarıdırlar. Bu 

replikasyonda hata oranı yüksektir, ancak SOS onarımı, replikasyon engelini aşan ve en 

azından birkaç mutant hücrenin yaşamasına izin veren biyolojik bir kazançtır. SOS 

cevabı, hücrenin potansiyel ve ölümcül stresler karşısında kendini korumasına yardımcı 

olan metabolik bir alarm sistemidir. SOS cevabın mutajeneze yatkınlığının, uzun 

vadede hücreler için özellikle adaptasyon sürecinde etkili olduğu kanıtlanmış 

durumdadır. Zira bu onarım bakteri popülasyonunun genetik çeşitliliğinde bir patlama 

meydana getirerek popülasyonda değişen ortam koşullarına daha iyi adapte olabilecek 

yeteneklere sahip bir mutant hücrenin ortaya çıkma olasılığını arttırır. SOS cevabın 

regülasyon mekanizması moleküler düzeyde açıklanabilmiştir. Bu mekanizma Şekil 2-

3‟de şematik olarak gösterilmiştir (Lehninger ve ark. 1993, Somay 2009). 
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ġekil 2-3: E.coli’deki SOS cevabın mekanizması- Lehninger ve ark. (1993). 

 

Bakteri kromozomlarındaki aşırı DNA hasarı, birbirinden bağımsız pek çok 

genin uyarımını tetikler. Bu olay, koordineli gen düzenlenmesinin güzel bir örneğidir. 

30 kadar farklı genin ürünlerinin, SOS yanıtında görev yapmak üzere, DNA hasarı 

tarafından uyarıldığı bulunmuştur (Fernandez De Henestrosa, 2000). SOS cevabın 

regülasyon mekanizmasının moleküler düzeyde açıklanmasında iki regülatör gen (recA 

ve lexA) önem taşır. lexA proteini normal koşullarda SOS cevap genlerini baskılarken, 
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recA proteini hasarlı hücrelerde bu represörlerin parçalanmasına ve SOS cevap 

genlerinin indüklenmesine olanak sağlar. Normal hücrede lexA geninin ürünü olan 

protein, recA ve lexA genini de içeren birbirinden bağımsız SOS genlerinin önündeki 

benzer operatörlere bağlanarak, represör görevi yapar. Bu SOS genlerinin birçoğu 

baskılanmış durumda iken belirli bir düzeyde ifade edilirler. DNA‟nın SOS cevabı 

indükleyen ajanlar tarafından hasar görmesi ve DNA replikasyonunun tam olarak 

yapılamaması sonucu, tek zincirli DNA bölgeleri (ssDNA) oluşur. Bu bölgeler, DNA 

onarımı ve mutajenezis için gerekli olan birçok genin indüksiyonuna sinyal oluşturur. 

recA proteini bu tek zincirli bölgelere bağlandığında, recA/ssDNA helikal multimerik 

nükleoprotein filamenti halini alır, recA/ssDNA nükleoprotein filamenti, lexA represör 

proteinlerinin parçalanmasında koproteaz fonksiyonu gösterir. lexA represörü kendi 

enzimatik aktivitesiyle, özgül alanin-glisin peptit bağını keserek kendini iki eşit parçaya 

ayırdığında inaktifleşir (Şekil 2-3). recA klasik anlamda bir proteaz değildir, ancak 

bunun ssDNA ile etkileşmesi, lexA‟nın proteaz aktivitesi kazanmasını sağlar (Little 

1984; 1993).  

Represör inaktifleştiğinde, umuC‟yi de içeren SOS genleri uyarılır. SOS 

onarımının indüksiyonu Şekil 2-4‟de şematize edilmiştir. umuDC operatörünün SOS 

mutajenezisi için harekete geçirilmesi gereken tek kontrol lokusu olduğu söylenebilir. 

Çünkü umu operonunun, mutajenezisle diğer bilinen SOS genlerinden daha direkt bir 

şekilde ilişkili olduğu düşünülmektedir (Kato ve Shinura 1977). Represörün 

parçalanması sonucunda ifade edilen genlerin ürünleri, hasara uğramış DNA‟nın 

onarımını gerçekleştirir. Bu onarım özel bir DNA polimeraz sınıfı tarafından 

katalizlenir. Bu onarım E.coli‟deki onarım umuC ve umuD protein kompleksi tarafından 

yapılır. umuC, Y-ailesi DNA polimerazların bir üyesidir (Goodman 2002). lexA 

kırılımına benzer bir şekilde, recA/ssDNA nükleoprotein filamenti umuD ile etkileşime 

girdiğinde, umuD kendi enzimatik aktivitesiyle amino terminalinden 24 amino asiti 

uzaklaştırarak umuD' halini alır (Burckhardt ve ark. 1988, Nohmi ve ark. 1988, 

Shinagawa ve ark. 1988). umuC, umuD'
 
ile kompleks yapar, umuD'C‟nin kodladığı 

polimeraz  “DNA Polimeraz V” olarak adlandırılır (Reuven ve ark. 1999, Tang ve ark. 

1999). umuC‟nin DNA polimeraz aktivitesi için ortamda umuD', recA ve ssDNA 

bağlayıcı protein (SSB) gereklidir (Friedberg ve ark. 1995). umuD' ve umuC‟yi içeren 
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multiprotein kompleksi mutazom ya da DNA Polimeraz V holoenzim olarak 

isimlendirilir (Rajagopalan ve ark. 1992, Tang ve ark. 1998, Tang ve ark. 1999, Sutton 

ve ark. 2000). DNA hasarı giderilince indüklenmiş sinyal elimine olur ve lexA 

proteininin miktarı artmaya başlar ve SOS cevap genleri tekrar baskılanır. 

 

 

ġekil 2-4: SOS onarımın indüksiyonu- Goodman (2002). 

 

SOS cevabın indüklenmesi ile birlikte ifade edilen genler ve DNA onarımındaki 

rolleri şu şekildedir;  

a) polB (dinA) Geni: SOS onarımı için gerekli olan DNA polimeraz II‟nin 

polimerizasyon alt birimini kodlar (Friedberg 1985).  

b) uvrA Geni: Bu genin ürünü olan uvrA proteini hem UV ile ışınlanmış hem de 

ışınlanmamış durumda tek zincirli ve çift zincirli DNA‟ya bağlanır (Friedberg 1985).  

c) uvrB Geni: Bu genin ürünü olan uvrB proteini, uvrA proteini ile birlikte 

olduğu zaman UV ile ışınlanmış DNA‟ya daha fazla ve daha kolay bağlanır (Friedberg 

1985).   
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d) uvrC Geni: Bu genin ürünü olan uvrC proteini diğer uvr proteinlerinin 

yokluğunda tek zincirli DNA‟ya bağlanır (Walker 1984, 1985). uvrA, uvrB ve uvrC 

proteinlerinin bir araya gelmesiyle uvrABC ekzonükleaz enzimi oluşur. uvrA proteini ilk 

olarak fazla miktarda baz hasarı içeren DNA‟ya özgül olmayan bir bölgeden bağlanır. 

uvrB proteini uvrA proteini ile birleşir. Oluşan uvrAB kompleksi hasar bölgelerini 

kapatır. uvrAB kompleksi DNA ile kararlı bir ilişki kurar. uvrC proteininin varlığında 

uvrABC ekzonükleaz kompleksi oluşur. uvrABC ekzonükleaz enzimi, DNA‟daki hasarlı 

bölgeye bağlanarak prokaryotlarda DNA‟nın 5' ucundan 8 baz, 3' ucundan ise 4 baz 

olmak üzere yaklaşık 12 bazlık hasarlı bölgeyi DNA‟dan uzaklaştırır (Friedberg 1985).  

e) sfiA (sulA) Geni: DNA onarımı için hücreye zaman kazandırmak amacıyla 

hücre bölünmesini inhibe eden proteinleri kodlar. Hücre büyüyerek uzar fakat bölünmez 

(Walker 1984, 1985).  

f) recA Geni: Homolog rekombinasyon, homolog rekombinasyonel onarım ve 

SOS onarımı için gerekli olan recA proteinini kodlar. recA proteini 37.000 Da molekül 

ağırlığındadır. DNA hasarının oluşması ve SOS cevabın indüklenmesiyle birlikte recA 

proteini aktive olarak lexA proteininin proteolitik olarak kendi kendine yıkımını uyarır, 

koproteaz görevi yapmaktadır. recA‟nın aktivasyonu için ssDNA bölgeleri gereklidir. 

ssDNA‟ya bağlandığında, recA helikal multimerik nükleoprotein filamenti halini alır, bu 

yapısı hücredeki aktivitelerinde önemli rol oynar (Craig ve Roberts 1980, Friedberg ve 

ark. 1995).  

g) ssb Geni: Bu gen tek zincirli DNA‟ya bağlanan SSB proteinini kodlar. 

Elektron mikroskobu ile yapılan çalışmalar, SSB‟nin recA proteininin ssDNA‟ya 

bağlanmasını hızlandırdığını göstermiştir (Flory ve Rodding 1982). SSB‟nin SOS 

cevabın indüksiyonundaki asıl rolü recA proteininin aktivasyonunda görev almasıdır 

(Lieberman ve Witkin 1983, Whittier ve Chase 1983).  

h) uvrD Geni: Bu genin ürünü olan DNA Helikaz II proteini çift iplikli DNA 

sarmalının açılımını katalizler (Walker 1984).  

i) himA Geni: Bölgeye özgül rekombinasyona katılan proteinin alt birimini 

kodlar (Walker 1984).  
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j) recN Geni: Rekombinasyonel DNA onarımında görev alır (Walker 1984).  

k) dinB Geni: DNA polimeraz IV‟ü şifreler (Walker 1984).  

l) dinD, dinF Genleri: Bu genler hasarla indüklenen genler olup fonksiyonları 

tam olarak bilinmemektedir (Walker 1984).  

m) lexA Geni: SOS genlerinin represörü olan 22.700 Da molekül ağırlığındaki 

lexA proteinini kodlar. lexA proteini genlerin promotoru yanındaki SOS kutuları denilen 

operatör bölgelere bağlanan represör bir proteindir ve ribonükleik asit (RNA) 

polimerazın bağlanmasını engeller (Brent ve Ptashne 1981, Little ve Mount 1982, 

Walker 1984). SOS genlerinin birçoğu lexA için tek bir bağlanma bölgesi taşırken, lexA 

geni ve umuD'C genleri birbirine bitişik iki lexA bağlanma bölgesi taşır. SOS cevap 

genlerinin, lexA bağlanma bölgeleri arasında belirgin bir homoloji vardır. Birçok SOS 

cevap geni baskılanmış durumda iken de belirli bir düzeyde ifade edilir (Walker 1984).  

n) umuD ve umuC Genleri: SOS onarım için gerekli olan 16.000 Da molekül 

ağırlığındaki umuD ve 45.000 Da molekül ağırlığındaki umuC proteinini kodlar (Walker 

1985). umuD ve umuC genleri UV ve kimyasal mutajenler tarafından indüklenmiş SOS 

onarım için gereklidir. umuD ve umuC proteinleri, recA ve SSB proteinlerine bağlanarak 

üçlü bir kompleks yapar. Bu kompleks SOS replikasyonunu yapabilir (Sedgwik ve 

Goodwin 1985, Little ve ark. 1989, Moran ve ark. 1994). umuD'C'nin kodladığı 

polimeraz enzimi DNA polimeraz V olarak adlandırılmakta ve hata eğilimli onarımı 

katalizler (Sutton ve ark. 2000). 

Umu-test sisteminde kullanılan bakteri suşlarının hepsi pMC1403 vektörü ile 

umu operonunun genlerinin bir füzyon ürünü olan umuC'-'lacZ füzyonunu taşıyan 

pSK1002 plazmidini içerir (Oda ve ark. 1985). Çünkü umu operonunun mutajenez 

olayında, diğer bilinen SOS genlerinden daha etkili bir biçimde rol aldığı 

düşünülmektedir (Kato ve Shinura, 1977). Bu amaçla Shinagawa ve ark. (1983), umu-

test sisteminin plazmidal haberci genini oluşturmuştur. E. coli CSH26/pSK1002 

suşundan pSK1002 plazmidi (umuC'-'lacZ geni taşıyan) hazırlanıp, önce S. 

thyphimurium SJ10002 suşuna modifiye edilmiş olup, sonrasında hazırlanan plazmid S. 

thyphimurium TA1535 (HisG46, rfa, uvrB) suşuna transforme edilerek S. thyphimurium 

TA1535/pSK1002 suşu elde edilmiştir. umuC'-'lacZ füzyon geninde, umu operonu DNA 



 

33 

 

hasarı yapan ajanlar tarafından indüklenmekte ve genetik olarak recA ve lexA genleri 

tarafından kontrol edilir (Oda ve ark. 1985). Umu operonu lexA (baskılayıcı) ve recA 

(proteaz)‟den oluşan SOS genleri ile düzenlenirken, pMC1403 vektörü lacZ ve lacY 

genlerini, ampisiline dirençli Amp geni ve ori genini taşır (Şekil 2-5). S. typhimurium 

TA1535/pSK1002 suşu genotoksik maddeye maruz bırakıldığında SOS yanıtı olarak 

umuC-lacZ geni indüklenir. lacZ geninin kodladığı β-galaktosidaz (β-gal) aktivitesi ile 

renksiz olan substrat renkli hale dönüşür. Renk dönüşümü sayesinde lacZ geni 

indüksiyonu ölçülür. Mekanizma Şekil 2-6‟da gösterilmiştir;  

 

ġekil 2-5: pSK1002 plazmidi- Somay (2009) 

 

ġekil 2-6: Umu-test sisteminin moleküler düzeyde mekanizması- Oda ve ark. 

(1985) 
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S. typhimurium TA1535 suşu testin duyarlılığını artıracak özellikler 

taşımaktadır; 

(i) Bakteri hücre duvarının lipopolisakkarit tabakasını kodlayan genlerinde rfa 

mutasyonunu taşır. Bu özellik, hücre duvarında lipopolisakkarit tabakanın kısmen yok 

olmasına neden olduğu için birçok kimyasal için daha kolay geçirgenlik sağlar (Ames ve 

ark. 1975, Maron and Ames 1983).  

(ii) DNA onarım sisteminde kesip çıkarma görevini üstlenen enzimin alt 

birimlerinden birini kodlayan uvrB genindeki delesyon sonucu oluşan uvrB 

mutasyonunu taşır. Bu da, birçok mutajenin ortaya çıkarılmasında duyarlılığın 

artmasına neden olur (Maron and Ames 1983).  

S. thyphimurium TA1535/pSK1002 suşu üzerinde bulunan mutasyonların 

kontrolünde, Ames testinde yapılan His gereksinimi, rfa mutasyonu, uvrB mutasyonu, R 

faktörü kontrolü yapılır. 

β-Gal enziminin aktivitesi saptanırken substrat olarak o-nitrofenil-β-D-

galaktopiranozid (ONPG) ve klorofenil kırmızısı β-D-galaktopiranozid (CPRG)‟den biri 

kullanılır. Çalışmada ONPG tercih edildi. β-Gal, β-D-galaktosidleri hidroliz eden bir 

enzimdir. Bu enzimin aktivitesi ONPG ya da CPRG gibi substratların hidrolizi ile 

oluşan renkli ürünlerin spektrofotometrik olarak okunmasıyla kolaylıkla saptanabilir. β-

gal, ONPG‟yi galaktoz ve o-nitrofenole, CPRG‟yi ise galaktoz ve klorofenol kırmızısına 

dönüştürür. Oluşan o-nitrofenol sarı renktedir ve 415 nm‟de absorbans verir, klorofenol 

kırmızısı ise kırmızı renktedir ve 570 nm‟de absorbans verir (Şekil 2-7, Şekil 2-8).  
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ġekil 2-7: CPRG subsratının β-gal ile hidrolizi ve oluĢan ürünler- Somay (2009) 

 

 

ġekil 2-8: ONPG substratının β-gal ile hidrolizi ve oluĢan ürünler- Somay (2009) 
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2.3. Sitotoksisite 

Sitotoksisite testleri, test maddesinin uygun hücre kültürlerindeki hücre büyüme 

oranı ve morfolojik özellikleri üzerine etkisinin negatif ve pozitif kontrol grupları 

kullanılarak değerlendirildiği yöntemdir (ISO 7405, ISO 10993). 

Sitotoksisite testlerinde genellikle maddelerin; 

 Hücre sayısı veya büyümesi, 

 Hücre membran bütünlüğü, 

 Biyosentez veya enzim aktivitesi, 

 Hücre genetik materyali üzerindeki etkileri ölçülür. 

Bir materyalin sitotoksik etkisinin belirlenmesinde kullanılan testler; 

tekrarlanabilir olmalı, test edilen konsantrasyonları için doz-cevap eğrisini vermeli, 

hücre sayısı ve test cevabı arasında doğrusal ilişki olmalı ve test sonucunda elde edilen 

veriler in vivo koşullara yorumlanabilmelidir (Schmalz 1997).  

İn vitro sitotoksisite testlerinin avantajları; 

 Diğer metabolik olaylardan farklı olarak hücre metabolizmasındaki spesifik 

bir fonksiyon değerlendirilir.  

 Çok sayıda örnek kısa zamanda ve ekonomik olarak incelenebilir.  

 Kantitatif sonuçlara ulaşılabilir. 

 Test yöntemleri standardize edilebilir. 

İn vitro sitotoksisite testlerinin dezavantajları; 

 Her test için bir tür hücre kullanılması, 

 Kültür hücrelerinin konak hücrelerinden farklı olması, 

 Kültür ortamında doku koruyucu mekanizmalarının olmamasıdır (Schmalz 

1997). 

Sitotoksisite çalışmaları için genellikle hücre metabolizmasında oluşan 

değişikliklerin tespit edildiği testler kullanılır. Metabolizma testlerinde 96-kuyucuklu 

mikroplakalara yerleştirilmiş hücrelerin canlılıkları mikroplaka okuyuculu 

spektrofotometre yardımıyla tespit edilir. Bu yöntemler çok sayıda örneğin 

incelenmesine olanak veren, hızlı, besiyeri ortamı ve kullanılan plastik malzeme 
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miktarını azalttığı için ucuz olan ve genellikle tayinleri kolorimetrik olarak yapılan 

yöntemlerdir.   

2.3.1. Laktat Dehidrojenaz Tayini (LDH Testi) 

LDH, tüm hücrelerde var olan stabil bir sitoplazmik enzimdir ve hücre lizisi 

veya membran hasarı oluştuğunda hızlıca hücre kültürü süpernatantına salınır. Bu test, 

bir test bileşiği ile inkübasyon sonrası, plazma membranındaki değişimleri belirleyen 

hızlı ve basit bir metottur. LDH, nikotinamid adenine dinükleotidin (NADH) NAD
+
‟ye 

oksidasyonu ile piruvatı laktata indirger. NADH tüketimi spektrofotometrede 340 

nm‟deki düşüş ile ölçülür (2-1). LDH testi ile maddenin IC50 (% 50 inhibisyon yapıcı 

konsantrasyon), membran bütünlüğü ve hücre canlılığı üzerine etkisi hakkında bilgi 

edinmek mümkündür. 

(2-1) 

2.3.2. MTT ile Mitokondriyal Süksinat Dehidrojenaz Tayini (MTT Testi) 

Mitokondriyal süksinat dehidrojenaz enzim aktivitesinin ölçüldüğü MTT 

testinde, özel bir çözücü ile çözündürülen sarı renkli ana bileşen 3-(4,5-dimetilthiazol-2-

il)-2,5-difeniltetrazolyumbromürdür. Canlı hücrelerin mitokondriyal dehidrojenaz 

enzimleri MTT‟nin tetrazolyum halkasını parçalayarak suda çözünmeyen mor-mavi 

renkli formazan kristallerini oluştururlar (Kawahara ve ark. 1968). Bu kristaller 

asitlendirilmiş isopropanol içinde çözünürler. Sonuçta elde edilen mor solüsyon 

spektrofotometrik olarak ölçülür. Hücre sayısındaki artma veya azalma, hücre sayısıyla 

bağlantılı olarak oluşan formazan miktarında değişmeye neden olur ve 

spektrofotometrik ölçüm sonucu elde edilen değer test edilen malzemenin sitoksisitesini 

belirler (Kildal ve Ruyter 1994, Kehe ve ark. 2001). 

2.3.3. XTT ile Mitokondriyal Süksinat Dehidrojenaz Tayini (XTT Testi) 

Sarı renkli bir tetrazolyum tuzu olan (2,3-bis[2-metoksi-4-nitro-5-sulfofenil]-

2H-tetrazolyum-5-karboksianilid) XTT, MTT testinde olduğu gibi metabolik olarak 

aktif hücrelerin mitokondrilerindeki süksinat tetrazolyum redüktaz sistemi aracılığıyla 
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suda çözünebilen renkli (turuncu) bir formazan boyaya dönüşür ve elde edilen sonuçlar 

450-490 nm‟de spektrofotometrede ölçülür. MTT gibi çözünme safhaları içermeyen bu 

test, günümüzde hücre proliferasyon ve canlılığının belirlenmesinde ve sitotoksisite 

analizlerinde yaygın olarak kullanılır (Smith ve Williams 2001, Wataha 2001). XTT 

testi ile maddenin IC50, metabolik toksisite ve solunum zinciri üzerine etkisi hakkında 

bilgi edinmek mümkündür.  

2.4. Hücre Kültürü 

Hücre ve doku kültürlerinin kullanılması ile son yıllarda moleküler biyoloji ve 

tıp alanlarında büyük aşamalar sağlanmış, hastalıkların epidemiyolojisi, patojenezi, 

teşhis ve tedavisi için önemli ilerlemeler kaydedilmiştir (Özdemir 2007). Hücrelerin, 

canlı dokudan mekanik yollarla ve takiben proteolitik enzimlerle muamele edilerek tek 

hücre veya küçük kümeler halinde ayrıştırılmasına ve bunların vücut ısısında ve 

vücudun özgün fizyolojik konumunu taklit eden bir besiyeri ile cam veya plastik 

şişelerde doku ile bağlantısı olmadan in vitro olarak çoğaltılmasına hücre kültürü denir 

(Freshney 1986). Besleyici sıvı olarak kullanılan besiyerleri, hayvan embriyo ekstraları, 

plazma ve serum, aminoasit, mineraller, şeker, tuz, vitamin ve antibiyotikler içerir 

(Freshney 1986, ISO 7405, ISO 10993).  

Hücre kültürleri; bireysel faktörlerden etkilenmemeleri, materyaller arasında 

parametrik karşılaştırmalara olanak tanımaları, tekrarlanabilme özellikleri, çalışma 

koşullarının standardize edilebilmesi, deneylerde kullanılacak hayvanların 

öldürülmemesi gibi etik nedenlerden dolayı tercih edilmektedirler (Browne 1988). Buna 

karşın, hücre kültürü testleri ile sadece materyallerin ilk toksisite reaksiyonları 

konusunda bilgi edinilebilmekte, materyalin uzun süreli doku temasında oluşturacağı 

sitotoksisite düzeyi konusunda ise veri elde edilememektedir (Schmalz 1994).  

Farklı dokulardan üretimi sağlanan hücre kültürleri üç grupta toplanır; primer, 

devamlı ve diploid hücre kültürleri (Edgerton ve Levine 1993). 

Primer hücre kültürleri, orijinal dokudan yeni ayrılan ve ilk olarak kültür 

şartlarında bulunan hücreleri içerir. Dokunun fizyolojik durumunu yansıtan bu hücreler, 

genotip ve fenotip olarak orijinal doku hücresi ile aynı özellikleri içerir. Ancak; bu 
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hücrelerin deneysel çoğalmaları sınırlıdır. Primer hücre kültürleri ilk pasajdan sonra bir 

kültür ortamından diğerine taşınırlar. Bu işleme subkültür adı verilir. Yeni üretilen 

hücre kültürleri aynı fonksiyonel özelliklere sahip hücre hatlarını oluştururlar. Hücre 

hatları, hücrelerin alındığı dokuların özelliklerine göre değişmek şartıyla değişen 

oranlarda subkültüre izin verirler.  

Devamlı hücre kültürleri, subkültürleri sonsuz olarak yapılabilen ve karyotipleri 

alındıkları dokulardan farklı olarak geliştirilmiş kültürlerdir. Transformasyonları 

nedeniyle fizyolojik özelliklerinin tümünü koruyamazlar.  

Diploid hücre kültürleri, primer kültürlerin subkültürlerinin yapılmasından elde 

edilir. Ancak; bu kültürdeki bütün hücreler alındıkları dokunun karyotipini % 85 

oranında korurlar, bazen hücrelerde kromozom tipleri kaybolabilir (ISO 7405, ISO 

10993).  

Primer hücreler, devamlı hücrelere oranla sitotoksisitenin değerlendirilmesinde 

daha etkili olabilir, primer ve devamlı hücre kültürlerinin sitotoksik maddeye verdikleri 

metabolik cevapta bazı farklılıklar görülebilir. Ancak, devamlı hücre kültürlerinin 

genetik ve metabolik stabiliteleri, test sonuçlarının standardizasyonunda kolaylık sağlar.  

Hücre kültürlerinin avantajları; 

 Hücre kültürü ortamında fizikokimyasal çevre ve buna bağlı olarak 

fizyolojik koşullar daha iyi kontrol edilebilir.  

 Örnek homojenitesinin kontrolü sağlanabilir. Doku örnekleri çoğunlukla 

heterojendir.  

 Hücre kültürleri ekonomiktir. In vivo sistemlerde test için canlı 

organizmaya verilen maddelerin bir kısmı çeşitli yollarla dışarıya atılacak, bir kısmı da 

organizmanın bağışıklık sistemi tarafından ortadan kaldırılacaktır. Bu koşullarda canlı 

bir organizmada verilen maddenin ancak % 10‟una cevap alınabilirken, hücre 

kültürlerinde bu oran % 90‟lara çıkabilir. 

 Hücre kültürleri ürün elde edilmesinde endüstriyel amaçlı olarak 

kullanılabilir (Freshney 1986, Özdemir 2007). 
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Hücre kültürlerinin dezavantajları; 

 Primer kültür ile başlandığında, birbirini izleyen pasajlarda hücreler 

farklılaşabilir ve her zaman bir miktar ölüm gerçekleşir.  

 Hücre kültürlerinde hijyen çok önemli olduğundan primer kültürlerin elde 

edildiği doku ve bunların bulunduğu koşullar hücre kültürlerini etkileyebilir.  

 In vitro çalışmalarda sterilizasyon, kültürlerin hazırlanması ve mikroskobik 

inceleme uzmanlık gerektirir. 

 Hücre kültürleri, in vivo yöntemlere oranla daha ekonomik olmasına karşın 

kullanılan hücre üretme vasatları ve diğer malzemeler son derece pahalıdırlar. Ancak 

son yıllardaki bu teknolojik gelişmeler, kullanılan malzemelerin geliştirilmesine ve 

giderek daha da ucuzlamasına olanak tanır (Freshney 1986, Özdemir 2007).  

2.5. Metabolik Aktivasyon ve Metabolik Aktivasyonu Sağlayıcı Sistem 

Organizmalarda meydana gelen ve yaşam için gerekli olan bütün kimyasal 

olaylara metabolizma (biyotransformasyon) adı verilir. Biyotransformasyon sonucu 

kimyasallar genellikle daha az etkili veya etkisiz bileşikleri haline dönüşürler. Bu 

yüzden biyotransformasyona, biyoinaktivasyon veya detoksifikasyonda denebilir. 

Biyotransformasyonla ilgili enzimatik olaylar esas olarak iki fazda gerçekleşir. Birinci 

faz reaksiyonları, oksidasyon, redüksiyon ve kopmadır. İkinci faz reaksiyonları ise 

konjugasyon reaksiyonlarıdır (Rollas 1992). Oksidasyon, karaciğer parenkima 

hücresinin mikrozomal sitokrom P450 (CYP450) enzimleri tarafından yapılır. Bunlara, 

karma fonksiyonlu oksidazlar veya monooksijenazlar denir ve moleküle oksijen 

sokarlar. Ayrıca bu sistemle eşgüdümlü çalışan nikotinamid adenin dinükleotid fosfat 

(NADPH) bağımlı CYP450 redüktaz sistemi vardır (Vural 1984, Kadlubar ve Hammons 

1989, Ergenç ve ark. 1990, Kaya 1992, Rollas 1992, Dökmeci 1994, Paradhan ve ark. 

1996). Redüksiyon, NADPH, Flavin adenin dinükleotid (FAD) ve diğer flavinlerin 

yardımıyla olur. Kopma, ya molekülden bir grubun koparılması ya da molekülün daha 

ufak moleküllere ayrılması şeklinde gerçekleşir. Konjugasyon ise kimyasalın veya onun 

metabolitinin molekülüne bir radikalin veya endojen bir molekülün kovalent bağla 

bağlanmasıyla olur ve çoğunlukla mikrozomal olmayan enzimlerle yapılır (Tuğlular 

1981, Rollas 1992, Kayaalp 1995). 
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Biyotransformasyonda görev alan enzimlerin bazıları az veya çok tüm 

hücrelerde bulunur. Büyük bir kısmı ise, spesifik olarak belirli organlarda (karaciğer, 

gastrointestinal mukoza ve lümeni, böbrek, akciğer ve diğer yapılar) yer alır. Karaciğer, 

metabolizmada başrolü oynayan organdır. Karaciğerdeki en önemli enzim fraksiyonu; 

mikrozomal enzimlerdir ve endoplazmik retikulumda (ER), ilaç ve diğer 

ksenobiyotikleri metabolize eden bu sisteme “mikrozomal enzim sistemi” denir. 

Oksidasyon olaylarının çoğu karaciğer hücresinin mikrozomal enzimleri tarafından 

yapılır. CYP450, karaciğer ER membranlarında en yüksek miktarda bulunan enzim 

sistemidir ve bu miktar toplam protein içeriğinin yaklaşık % 20‟sini oluşturur. Bir 

hemprotein olan CYP450‟nin farklı fakat genellikle çakışan substrat özgüllüğü gösteren 

birçok formu vardır. Bu da, karaciğer monooksijenaz sisteminin geniş substrat 

özgüllüğünün bir göstergesidir. Mikrozomal enzim sisteminin diğer önemli 

koplementerlerine örnek; bir flavo protein olan NADPH bağımlı CYP450 redüktaz ve 

NADPH‟den CYP450‟ye elektron taşıyan bir lipid olan sitokrom b5‟dir (Bağcı 1985, 

Hollenberg 1992, Rollas 1992, Kappers ve ark. 2000, Baydar 2002).  

Tüm bakteriyel testlerde olduğu gibi Ames ve umu-testlerinde de eksik olan 

unsur, memelilerdeki detoksifikasyon mekanizmasını gerçekleştiren enzim sisteminin 

olmayışıdır. Pek çok kimyasal, reaktif olmayan hallerine dönüştürülürken, bazıları da 

DNA ile etkileşime girebilen yüksek ölçüde elektrofilik, mutajenik hatta karsinojenik 

formlara dönüşebilmektedir. Mutajenik etkisi test edilen herhangi bir ajanın bu enzim 

aktivasyonunun etkisi ile nasıl bir potansiyele sahip olacağının belirlenmesi 

kaçınılmazdır. Bu eksiğin giderilmesi için sıçan gibi deney hayvanlarından izole edilen 

karaciğer enzim ekstresi bakteriyel sisteme dahil edilerek testler prosedüre uygun olarak 

tekrarlanmaktadır. En yaygın olarak kullanılan enzim preparatı, sıçanların, enzim 

aktivasyonu uyarılmış olan karaciğer dokularından homojenize edilen S9 fraksiyonu 

olarak isimlendirilen mikrozomal enzim fraksiyonudur. Hücre homojenize edilirken ER 

membranı mikrozom denilen kürecikler haline dönüşür (Wagner ve ark. 1996, Hakura 

ve ark. 2005).  

Fenobarbital/5,6-benzoflavon veya Aroclor 1254 ile muamele edilmiş sıçan 

karaciğerinden elde edilen S9 fraksiyonu kimyasalların bioaktivasyonunu etkili bir 

şekilde arttırmak için rutin olarak kullanılır. Karaciğer S9 fraksiyonunda bulunan ve 
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proksimat ve ultimat mutajenlerin promutajenlere dönüşümü hareket geçirmede önemli 

rol oynayan CYP450‟ler sıçan ve insan karaciğer fraksiyonlarında farklı isoformlara 

sahiptirler. Hakura ve arkadaşları Ames testini kullanarak insan ve sıçan karaciğer S9 

fraksiyonlarının prokarsinojenler üzerindeki etkilerini incelenmişlerdir. Çalışmada 

polisiklik aromatik hidrokarbonlar, aromatik aminler, heterosiklik aromatik aminler, N-

nitrosaminler, nitropiren ve etil karbamat uretan kullanılmış ve insan S9 fraksiyonunun 

kimyasalların mutajenik aktivitelerinin değerlendirilmesinde sıçan ve diğer türlerden 

elde edilen S9 fraksiyonundan daha etkili olabileceğini rapor etmişlerdir (Hakura ve 

ark. 1998). Ancak elde edilmelerindeki kolaylık sebebiyle sıçan karaciğeri insan 

karaciğerine oranla çok daha sık kullanılır.  
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

3.1. Kullanılan Kimyasallar 

Absolu alkol Sigma 32221 

2-Aminoantrasen (2-AA)                                  Aldrich A38800 

Dimetilsülfoksit (DMSO)                                Sigma-Aldrich 673439 

Dulbecco‟nun Modifiye edilmiş Eagle Medyumu (DMEM) Wisent-319010CL 

Etilendiamin tetra asetik asit (EDTA) Sigma E-5134 

Fetal sığır serumu (FBS)   Wisent-080110 

Fosfat tampon solüsyonu (CMF-PBS) Wisent311012CL 

Glukoz-6-fosfat (G6P)      Sigma G7250 

Gliserol  Sigma G5516 

Kloroform                                                        Riedel 24216  

Magnezyum klorür (MgCl2)                                Merck 814733 

Metanol                                                          Merck K3681508 

Nikotinamid adenin dinükleotid fosfat (NADPH) Sigma N5755 

2-Nitrofluoren (2-NF)                                        Aldrich N16754 

4-Nitroquinolin N-oksid (4-NQO)                        Aldrich N8141 

Penisilin-Streptomisin   Wisent-450201EL 

Potasyum klorür (KCl)                                      Merck 104938 

Sodyum hidrojen fosfat (Na2HPO4.7H2O)        Aldrich 307823 

Tripsin Biomatic-A4027       

Triton X-100                                     Sigma T8787      
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3.2. Kullanılan Alet ve Cihazlar 

Ayarlanabilir otomatik pipetler Eppendorf 

Ayarlanabilir 8 kanallı multikanal pipetler       Eppendorf 

Ayarlanabilir 8 kanallı otomatik dispenser        Eppendorf 

Blender                                                             Waring-Commercial Blendor 

Blok ısıtıcı                                                        Stuart  

Buzdolabı (+4 °C)                                             Arçelik 

CO2‟li inkübatör                                                Thermo-scientific  

Çalkalayıcı Kottermann  

Derin dondurucu (-20 °C)                       Arçelik  

Derin dondurucu (-80 °C)                       Daihan Scientific 

Etüv   Nüve  

Faz- kontrast invert mikroskop  Olimpus  

Hassas terazi                                                   Mettler 

Laminar kabin                                                  Biosafety Cabine 

Mikroplaka okuyuculu spektrofotometre Epoch 

Otomatik pipetör                                              Eppendorf 

Otoklav  Hirayama  

pH metre Hanna 

Saf su cihazı Millipore  

Spektrofotometre Shimadzu  

Su banyosu Memmert  

Vakumlu destilasyon apareyi                           Büchi 
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3.3. Kullanılan Sarf Malzemeler 

Enjektör (10 ml; 50 ml) 

Falkon tüpler (15 ml; 50 ml) 

Filtre (0,2 µm, naylon)                                                                   

Hücre kültürü flaskı (75 cm
2
; 25 cm

2
) 

Mikroplaka (24, 96 ve 384 kuyucuklu) 

Pastör Pipeti (3 ml) 

Petri kutusu (35x12 mm; 100x20 mm)                                  

Pipet ucu (0,5-10 µl; 50-200 µl; 100-1000 µl)                       

Serolojik pipet (10 ml; 50 ml) 

Steril eldiven       

Vial (2 ml)                                    

3.4. Bitki Örneklerinin Hazırlanması 

Tablo 2-1‟de bildirilen bitki karışımları için ekstreler, aktarlar tarafından 

belirtilen oranlar (% 1-5) dikkate alınarak hazırlandı. Birbirlerinden farklı içeriklere 

sahip olmaları ve birçok maddeyi bir arada içermeleri sebebiyle bitki örnekleri için 

metanol, kloroform ve su ile olmak üzere 3 farklı ekstraksiyon tercih edildi. Bitki 

karışımlarının toksisitelerinin değerlendirildiği konsantrasyonların belirlenmesinde; 

halk arasındaki kullanım oranlarının yanısıra bitki karışımlarının ekstre edilebilmeleri, 

elde edilen ekstrelerin test ortamındaki çözünürlük durumları, çalışılan dört test (Ames, 

umu, LDH ve XTT test) için test ortamlarının farklı olması da etkili oldu.  

Halk arasındaki yaygın kullanımları göz önüne alındığında örnek ekstrelerinin 

çalışılan konsantrasyonları, çalışılan bitki karışım çaylarının genotoksik ve sitotoksik 

potansiyellerinin değerlendirilmesi için uygundur.  
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3.4.1. Metanol ve Kloroform ile Ekstraksiyon 

Ames testi için; Blenderda öğütülen bitki karışımından 2,5 g tartıldı. Metanolle 

ekstraksiyonda 25 ml metanol, kloroformla ekstraksiyonda ise 25 ml kloroform ilave 

edilerek 30 dakika süreyle karıştırıcıda karıştırıldı. Filtre kağıdından süzülen ekstre 

vakumlu destilasyon apareyi ile kuruluğa kadar uçuruldu. Örnekler 1 ml DMSO içinde 

çözündürüldü, 0,2 µm filtreden süzülerek steril hale getirildi ve +4 
o
C‟de

 
buzdolabında 

karanlıkta saklandı. Ana ekstre çözeltisinin konsantrasyonu 2,5 mg/µl, çalışılan 

konsantrasyonlar ise 6,25; 12,5; 25; 50 mg/ml‟dir.  

Umu-test için; Blenderda öğütülen bitki karışımından 2,5 g tartıldı. Metanolle 

ekstraksiyonda 25 ml metanol, kloroformla ekstraksiyonda ise 25 ml kloroform ilave 

edilerek 30 dakika süreyle karıştırıcıda karıştırıldı. Filtre kağıdından süzülen ekstre 

vakumlu destilasyon apareyi ile kuruluğa kadar uçuruldu. Örnekler 1 ml DMSO içinde 

çözündürüldü, 0,2 µm filtreden süzülerek steril hale getirildi ve +4 
o
C‟de

 
buzdolabında 

karanlıkta saklandı. Test organizması üzerine öldürücü etkisi olmasından dolayı DMSO, 

maksimum %1 oranında kullanıldı. Bu sebeple, her bir kuyucuk için 2,7 µl ekstre 180 

µl‟ye steril su ile tamamlanarak kullanıldı. Ana ekstre çözeltisinin konsantrasyonu 2,5 

mg/µl, çalışılan konsantrasyonlar ise 6,25; 12,5; 25 mg/ml‟dir. 

XTT ve LDH testi için; Blenderda öğütülen bitki karışımından 2,5 g tartıldı. 

Metanolle ekstraksiyonda 25 ml metanol, kloroformla ekstraksiyonda ise 25 ml 

kloroform ilave edilerek 30 dakika süreyle karıştırıcıda karıştırıldı. Filtre kağıdından 

süzülen ekstre vakumlu destilasyon apareyi ile kuruluğa kadar uçuruldu. Örnekler 1 ml 

DMSO içinde çözündürüldü, 0,2 µm filtreden süzülerek steril hale getirildi ve +4 
o
C‟de

 

buzdolabında karanlıkta saklandı. Test organizması üzerine öldürücü etkisi olmasından 

dolayı DMSO, maksimum %1 oranında kullanıldı. Bu sebeple, her bir kuyucuk için 

ekstre 1/8 oranında steril su ile seyreltilerek kullanıldı. Ana ekstre çözeltisinin 

konsantrasyonu 2,5 mg/µl, çalışılan konsantrasyonlar ise 3,125; 6,25; 12,5; 25 

mg/ml‟dir. 
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3.4.2. Su ile Ekstraksiyon (Dekoksiyon)  

Ames test için; Blenderda öğütülen bitki karışımından 2,5 g tartıldı ve 25 ml su 

ile 30 dakika süreyle karıştırıcıda ısıtılarak dekoksiyona bırakıldı. Önce filtre 

kağıdından sonra 0,2 µm filtreden süzülen ekstre steril hale getirildi ve direkt olarak 

kullanıldı. Örnekler +4 
o
C‟de

 
buzdolabında ve karanlıkta saklandı. Ana ekstre 

çözeltisinin konsantrasyonu 0,1 mg/µl‟dir. Çalışma konsantrasyonları 2 ve 4 mg/ml 

olarak belirlendi. 

Umu-test için; Blenderda öğütülen bitki karışımından 3 g tartıldı ve 50 ml su ile 

30 dakika süreyle karıştırıcıda ısıtılarak dekoksiyona bırakıldı. Önce filtre kağıdından 

sonra 0,2 µm filtreden süzülen ekstre steril hale getirildi ve direkt olarak kullanıldı. 

Örnekler +4 
o
C‟de

 
buzdolabında ve karanlıkta saklandı. Ana ekstre çözeltisinin 

konsantrasyonu 0,06 mg/µl‟dir. Ortamda maksimum %1 DMSO olması göz önünde 

bulundurularak çalışma konsantrasyonları 6,25; 12,5 ve 25 mg/ml olarak belirlendi.  

XTT ve LDH için; Blenderda öğütülen bitki karışımından 3 g tartıldı ve 50 ml su 

ile 30 dakika süreyle karıştırıcıda ısıtılarak dekoksiyona bırakıldı. Önce filtre 

kağıdından sonra 0,2 µm filtreden süzülen ekstre steril hale getirildi ve direkt olarak 

kullanıldı. Örnekler +4 
o
C‟de

 
buzdolabında ve karanlıkta saklandı. Ana ekstre 

çözeltisinin konsantrasyonu 0,06 mg/µl‟dir. Test şartlarında çalışılabilen en yüksek 

konsantrasyon 6 mg/ml oldu.  

3.5. Kullanılan Testler 

3.5.1. Metabolik Aktivasyon Sağlayıcı Sistemin (=S9 fraksiyonu) 

Hazırlanması 

Yaklaşık 200 g ağırlığında Sprague Dawley erkek sıçanlara, fenobarbitalin 

susam yağındaki çözeltisi, bir defalık günlük dozu 80 mg/kg olacak şekilde, 

intraperitonal yoldan dört gün ard arda uygulanır. Hayvanlara yem verilmesine, 

hayvanlar öldürülmeden 12 saat önce son verilir. Beşinci gün hayvanlar servikal 

dislokasyon ile öldürülür ve karaciğerleri, içinde 0,15 M KCl (1ml/g yaş karaciğer) 

bulunan darası alınmış bir behere alınarak tartılır. CYP450 aktivitesini inhibe edebilen 

hemoglobinin uzaklaştırılması için birkaç defa 0,15 M KCl ile yıkanır. Daha sonra steril 
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pens yardımıyla içinde 0,15 M KCl bulunan (3 ml/g yaş karaciğer) ayrı bir behere 

alınır. Önce steril bıçakla küçük parçalara ayrılır, daha sonra ultrasonivikatörde 

homojenize edilir. Bu şekilde elde edilen homojenizat, 10 dakika boyunca 9000 g (8700 

rpm)‟de santrifüj edilir. S9 fraksiyonunu içeren supernatant ayrılır ve porsiyonlar 

halinde eppendorf tüplere alınarak -80 
0
C‟de muhafaza edilir. S9 fraksiyonunun protein 

miktarı Lowry‟e göre tayin edilir (Lowry ve ark. 1951). Çalışmada kullanılan S9 

fraksiyonu Xenometrix (İsviçre) firması tarafından tedarik edildi. Yöntemde % 30‟luk 

S9 karışımı kullanıldı. Gerekli çözeltiler, hazırlanışları ve saklanma koşulları Tablo 3-

1‟de belirtilmiştir.  

 

Tablo 3-1: S9 fraksiyonu için gerekli çözeltiler  

Stok Kimyasal Toplam Hacim Miktar Saklama

1,00 M KCl
a 50 ml 3,728 g 4

o
C

0,25 M MgCl2x6H2O
a 50 ml 2,541 g 4

o
C

0,20 M Glukoz-6-fosfat Na tuzu
b 10 ml 0,564 g -20

o
C

0,04 M NADP Na tuzu
b 10 ml 0,306 g -20

o
C

0,20 M NaH2PO4 tamponu
a* 100 ml 3,120 g 4

o
C   

aotoklav ile sterilizasyon 
bfiltre ile sterilizasyon 
*3,12 g NaH2PO4x2H2O‟ya 75 ml distile su eklenir. NaOH ile pH‟sı 7,4‟e ayarlanır ve hacmi 100 ml‟ye tamamlanır. 

 

% 30’luk S9 karışımının hazırlanması; 

S9 karışımı kullanılmadan hemen önce taze olarak hazırlandı ve deney süresince 

buz içerisinde bekletildi. Çözeltiler aşağıdaki tabloda bildirilen miktarlarda steril bir tüp 

içerisinde karıştırıldı (Tablo 3-2).  
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Tablo 3-2: Ames ve umu-test için hazırlanan %30’luk S9 çözeltisi 

Stok 

konsantrasyon  
Kimyasal                                                                   

Ames test için 

kullanılan miktarlar

Umu -test için 

kullanılan miktarlar

1,00 M               KCl   0,083 ml 0,070 ml

0,25 M               MgCl2x6H2O    0,080 ml 0,067 ml

0,20 M               Glukoz-6-fosfat                                                       0,063 ml 0,053 ml

0,04 M               NADP       0,250 ml 0,211 ml

0,20 M               NaH2PO4 tamponu                                                 1,270 ml ─

                            S9 karışımı 0,750 ml 0,098 ml  

3.5.2. Genotoksisite Testleri 

3.5.2.1. Ames Test 

A-Test Organizması ve Genotip Özelliklerinin Kontrol Edilmesi 

Salmonella typhimurium TA 98 ve TA 100 test bakterilerinin stok kültürleri 

Xenometrix (İsviçre) firmasından sağlanmış olup testin güvenirliliği açısından test 

suşlarının genetik yapılarındaki mutasyon durumları Maron ve Ames (1983)‟in 

yöntemine uygun olarak firma tarafından kontrol edildi.  

Genotip özellikleri şu şekilde kontrol edilir;  

a) Histidin Gereksinimi Kontrolü; Nutrient Broth içinde büyütülen His
-
 bakteri 

kültüründen steril kürdan ile iki yere (minimal-glukoz-agar ve histidin-biyotin-ampisilin 

plakları) ekim yapılır. Plaklar 37 
o
C‟de, 48-72 saat süreyle inkübe edilir ve süre sonunda 

histidin-biyotin-ampisilin plaklarında üreme gözlenirken, minimal-glukoz-agar üzerinde 

üreme gözlenmez ise bakterilerin His
-
 mutasyonunu taşıdığı anlaşılır.   

b) rfa Mutasyonu Kontrolü; 0,1 ml‟lik bakteri kültürü, 45 
o
C‟de tutulan 2 ml‟lik 

top agar içine ekilir. Sonra, bakterilerin çalkalanarak agar içinde homojen dağılımı 

sağlanır. Nutrient agar plakları döküldükten sonra, agarın katılaşması için 5-10 dakika 

beklenir, 0,5 cm çapında kesilmiş olan steril filtre kağıt diskleri her plağa bir adet 

gelecek şekilde plağın ortasına yerleştirilir. Üzerine 1 µg/ml konsantrasyonundaki 

kristal viyoleden 10 µl konulmuş plaklar 37 
o
C‟de 12 saat tutulur ve disk çevresinde 

bakteri büyümesinin görülmediği alan çapı ölçülür. rfa mutasyonu taşıyan bakteriler 
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yaklaşık 14 mm çapında bir zon oluşturur ve boya maddesi bakterilerin içine kolayca 

girip etkilediği için bakterilerin üremesine engel olur. Bu durum kullanılacak 

bakterilerin rfa mutasyonunu taşıdığını gösterir.  

c) uvrB Mutasyonu Kontrolü; UV ışınlarına duyarlılık testinde, Nutrient agar 

bulunan plağın bir kenarından diğer kenarına uzanacak şekilde çizgi ekimi yapılır, 

plağın kapağı açılarak ekilen kısmın yarısı bir plastikle kapatılır. Daha sonra, 8 saniye 

süreyle 33 cm uzaktan 15 watt gücünde bir UV lambasıyla ışınlanır.  Işınlanmadan 

sonra, plağın kapağı kapatılır ve 37 
o
C‟de 24 saat inkübe edilir. Kullanılan ışının dozu 

uvrB mutantlarını öldürecek düzeyde olduğundan, ışınlanan kısımda büyüme 

görülmezse ve kapatılan kısımda büyüme gözlenirse bu sonuç, bakterilerin uvrB 

mutasyonunu taşıdığını gösterir.   

d) R Faktör Varlığı Kontrolü; Test bakterilerinin içerdiği R faktörünü taşıyan 

pKM101 plazmidlerinin kaybolup kaybolmadıkları, ampisiline dirençliliğin ölçümü ile 

tespit edilir. Nutrient Broth‟da bir gece büyütülen mutant ve yabanıl tip bakteriler, her 

ikisi de aynı plağa (% 0,8 ampisilin/0,02 M NaOH) olmak üzere, ampisilin plaklarına 

çizgi ekimi yapılır. 37 
o
C‟de 24 saat inkübe edildikten sonra mutant bakterilerin plazmid 

taşıdıkları için büyüme göstermeleri kullanılacak bakterilerin R faktör plazmidlerini 

içerdiklerini gösterir.   

e) Spontan Olarak Geri Dönüş Sıklığının Kontrolü; Bakteri suşlarının spontan 

olarak His
-
 fenotipinden, His

+
 fenotipine dönüşmesi belirli sınırlar içinde gerçekleşir. 

Bu sınırlar; S. typhimurium TA98 için 30-50 revertant/plak ve TA100 için 120-200 

revertant/plaktır. Bu test için Nutrient Broth‟a 12-14 saat süreyle 37 
o
C‟de büyütülen 

test bakterilerinden 0,1 ml alınarak 45 
o
C‟de tutulan 0,05 mM histidin biyotin agar içine 

eklenir. Çalkalanarak, 37 
o
C‟de yarım saat ısıtılmış minimal-glikoz-agar plaklarına 

dökülür. 48 Saat 37 
o
C‟de inkübe edilir ve plaklarda görülen koloniler sayılarak His 

revertantlarının sayısı belirlenir.   

S. typhimurium TA98 ve TA100 test suşlarının His ihtiyacı, kristal viyole 

hassasiyeti, ampisiline dirençlilik ve spontan geri dönüş oranlarının kontrolleri 

Xenometrix firması tarafından yapılarak sertifikalandırılmıştır. Her deneyde suşların 
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genetik özelliklerinin değişmemesi için vial içerisinde porsiyonlanmış olan ve -80 
o
C‟de 

saklanan bakteri suşları bir defaya mahsus olarak çözündürülerek kullanıldı.  

B-Kit İçeriği ve Saklama Koşulları 

Xenometrix firmasından satın alınan Ames testi kiti Ames MPF
TM 

98/100‟dir. 

Kit içerikleri ve saklama koşulları; 

 Donmuş S. typhimurium suşu (TA100, TA98) içeren vialler -80 
o
C‟de 

saklandı.  

 Steril ampisilin (50 mg/ml) içeren vialler -20 
o
C‟de saklandı. 

 S9 fraksiyonu -20 
o
C‟de saklandı. 

 Pozitif kontrol olarak 4-nitroquinolin N-oksit (4-NQO), 2-nitrofluoren (2-

NF)  ve 2-amino antrasen (2-AA) kullanıldı. Pozitif kontrollerin ana maddeleri ışıktan 

korunarak oda sıcaklığında saklanırken, hazırlanan çözeltileri 4 
o
C‟de saklandı. 

 Besiyerleri (büyüme, maruziyet ve endikatör) oda temperatüründe saklandı.  

C-Testte Kullanılan Pozitif Kontrol Çözeltilerinin Hazırlanışı 

Bakterilerin bilinen standart mutajenlere karşı tepkilerini saptamak için 

belirlenmiş bir mutajen pozitif kontrol olarak esas denemeye paralel yapıldı. Her suş 

için ayrı pozitif kontroller kullanıldı.  

S9 fraksiyonu kullanılmayan (-S9) testler için:100 µg 2-NF 1 ml DMSO içinde 

çözündürüldü. 5 µg 4-NQO 1 ml DMSO içinde çözündürüldü. Hazırlanan bu stok 

çözeltilerinin her birinden 40 µl alınarak 96 kuyucuklu mikroplakanın kuyucuğuna 

konuldu. Böylece 50 µg/ml 2-NF ve 2,5 µg/ml 4-NQO içeren çözelti elde edildi. S. 

typhimurium TA100 ve TA98 ilave edildiğinde 1/25 oranında seyreltilme 

gerçekleştirildi ve son konsantrasyonlar 4-NQO için 0,1 µg/ml, 2-NF için 2 µg/ml oldu.  

 S9 fraksiyonu kullanılan (+S9) testler için:125 µg 2-AA 1 ml DMSO içinde 

çözündürüldü. Bu çözeltiden 10 µl direkt olarak 24 kuyucuklu maruziyet 

mikroplakasında ilgili kuyucuklara tatbik edildi. Böylece 2-AA için son konsantrasyon 

5 µg/ml oldu. 
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D-Testin Yapılışı 

Özetle; Yaklaşık olarak 10
7
 His

-
 bakteri, pozitif ve negatif kontroller eşliğinde, 2 

kez hücre bölünmesine yetecek kadar His içeren besiyeri içinde, test maddesinin 4 farklı 

konsantrasyonuna 90 dk. süre ile maruz bırakıldı. Doksan dakikanın ardından, 

maruziyet kültürleri pH indikatörlü histidinsiz besiyeri içinde dilüe edildi ve 384 

kuyucuklu mikroplakanın 48 kuyucuğuna eşit miktarda dağıtıldı. İki gün sonra 

mutasyona uğrayan bakteriler His üretebilir haline (His
+
) geri dönerek üremeye başladı. 

Koloninin metabolizma ürünleri besiyerinin pH‟sını düşürdüğünden kuyucuğun rengi 

değişti. Mutasyonlu kolonilerin olduğu kuyucuklar her bir konsantrasyon için ayrı ayrı 

sayıldı ve solvent kontrolü ile karşılaştırıldı. Her doz üç kez tekrar edilirken farklı 

zamanlarda iki bağımsız deney yapıldı. Tüm sonuçlar istatistiksel olarak analiz edildi. 

Pozitif ve solvent kontrolleri her deneyde deneye paralel olarak gerçekleştirildi. Test 

maddesine maruziyet sonucu solventte bir değişiklik olmazken, mutant kolonilerin 

sayılarının artması durumu kimyasalın Ames testi ile mutajenik olduğunu gösterir bir 

değer olarak kabul edildi. Test maddelerinin mutajenik etki potansiyelleri direkt (-S9) 

ölçüldüğü gibi S9 fraksiyonu varlığında da (+S9)  ölçüldü.  

1-Bakteri Kültürünün Hazırlanması  

 Bir gecelik kültürün hazırlanması: -80 
o
C‟den çıkarılan bakteri kültürü oda 

sıcaklığında 5 dk. bekletildikten sonra üzerine 200 µl büyüme besiyeri ilave edildi. Yarı 

katı pellet halindeki bakteriler steril pipet ucu ile mekanik olarak parçalandı. Bu işleme 

homojen bir görüntü sağlanıp, içerik pipetlenebilir hale gelene kadar devam edildi 

(Şekil 3-1).  

 

 

ġekil 3-1: Bakteri kültürünün homojenize hale getirilmesi 

 



 

53 

 

“TA100” ve “TA98” olarak etiketlenen 50 ml‟lik iki ayrı falkon tüpüne 10‟ar ml 

Büyüme Besiyeri konuldu. Daha az miktarda (5 ml) büyüme besiyeri de “negatif 

kontrol” olarak etiketlenen tüpe konuldu. Tüplerin her birine -20 
o
C‟den çıkarılan ve 

oda sıcaklığında çözünmeye bırakılan ampisilin çözeltisinden 10‟ar µl (negatif kontrol 

için gerekli besiyerine 5 µl) ilave edildi. 

Homojen hale getirilmiş olan bakteri karışımının 50 µl‟si ampisilinli büyüme 

besiyeri içeren 50 ml‟lik falkonlara ilave edildi. Tüplerin kapakları gevşekçe kapatılarak 

bakterilerin büyümeleri için gerekli havalandırma sağlandı (Filtre kapak kullanılması 

durumunda kapak sıkıca kapatılsa dahi yeterli havalandırma sağlanabilir). Falkonlar,   

37 
o
C‟de 14-16 saat süre ile 250 rpm‟de çalkalanarak inkübe edildi. 

 Bir gecelik kültürlerin OD600 değerlerinin ölçülmesi: Bir gecelik bakteri 

kültürünü içeren falkonlar çalkalandı ve her birinden 100‟er µl alınarak içinde 900 µl 

büyüme besiyeri bulunan spektrofotometre küvetlere ilave edildi. Küvetlerin içeriği 

iyice karıştırıldı. İçinde sadece 1000 µl büyüme besiyeri bulunan küvet ile 

spektrofotometrede 600 nm‟ye karşı sıfırlanarak, kültür ve negatif kontrol küvetlerinin 

OD600 değerleri ölçüldü. Elde edilen sonuçlar seyreltme faktörü olan 10 ile çarpılarak 

bir gecelik kültürlerin gerçek optik yoğunluğu hesaplandı. Ölçüm sonucunda kültürlerin 

OD600 değerleri en az 2,0 ve negatif kontrolün ise ≤0,05 olmasına dikkat edildi. Bu 

kriterlere uygun sonuçlar elde edildiğinde ancak teste devam edildi. 

OD600 değerlerinin 2,0‟ye ulaşmaması kapağın yeterince gevşek kapatılamaması 

ve dolayısıyla bakteriler için gerekli havanın sağlanamamasından ve/veya suşların 

uygun koşullarda saklanamamasından kaynaklanabilir. Bu durumda, inkübasyon 

süresinin 24 saati geçmesi önerilmez. Negatif kontrolün 0,05‟den büyük olması ise 

kontaminasyon olasılığını gösterir ki bu kültürün kullanılmaması gerekmektedir.  

 Bir gecelik kültürün reinkübasyonu: Reinkübasyon ile bakterilerin 

eksponensiyel (katlanarak) büyüyüp büyümediğinden emin olundu. Özellikle TA100 

suşu için reinkübasyon ile daha tekrarlanabilir sonuçlar elde edilmiştir. Dolayısıyla bu 

basamak isteğe bağlıdır ancak tavsiye edilmektedir. İki adet 50 ml‟lik tüp etiketlenir 

(TA100¼ ve TA98¼). Her bir tüpe 3 ml büyüme besiyeri konur ve bir gecelik 

kültürlerden 1‟er ml ilgili tüplere ilave edilir. Tüplerin kapağı gevşekçe kapatılır ve       
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37 
o
C ve 250 rpm‟de çalkalanarak 80 dk inkübe edilir. Bu süre sonunda kültürlerin 

OD600 değerleri ölçülür ve kaydedilir. Elde edilen sonuçlar, bir gecelik kültür yoğunluğu 

ile %75 oranında uyumluluk göstermelidir. 

2-Bakterilerin Test Maddelerine Maruz Bırakılması 

 Test maddelerinin bakteriler üzerine sitotoksik etkilerinin saptanması: 

Bakteriyel testlere başlamadan önce ön deney yapılarak örnek ekstrelerinin test 

ortamındaki çözünürlükleri ve çalışılacak konsantrasyon aralığındaki sitotoksik etkileri 

araştırıldı. Test prosedüründe olduğu gibi, öncelikle 96 kuyucuklu mikroplakada test 

maddeleri için seyreltme işlemi yapıldı ve 24 kuyucuklu maruziyet mikroplakasına 

aktarıldı. Maruziyet besiyeri ve bir gecelik bakteri kültürü eklendikten sonra, 90 dk      

37 
o
C‟de 250 rpm‟de çalkalanarak inkübe edildi. İnkübasyon sonrasında kuyucuklar 

incelendi. Bulanık olan kuyucuklar sitotoksik etkisi olmayan dozları, berrak olan 

kuyucuklar ise yüksek sitotoksik etkili olan dozları göstermektedir. Buna göre yapılan 

inceleme sonrasında, sitotoksisite gösteren en düşük doz, testte kullanılan en yüksek 

konsantrasyon olarak seçildi. 

 Test maddelerinin stok solüsyonlarından gerekli seyreltilmelerin yapılması: 

Deney sonunda mikroplaka kuyucuklarında test maddesi 25 kat seyreleceği için test 

maddesinin deneydeki en yüksek konsantrasyonunun 25 kat konsantre çözeltisi 

hazırlanmalıdır. Ames testinde çalışılan konsantrasyonlar, metanol ve kloroform 

ekstreleri için 6,25; 12,5; 25 ve 50 mg/ml iken sulu ekstreler için 2 ve 4 mg/ml‟dir.  

96 kuyucuklu mikroplaka Şekil 3-2‟de verilen plana uygun şekilde yerleştirildi. 

96 kuyucuklu dilüsyon mikroplakasında 6 numaralı kuyucuğa 25 kat konsantre test 

maddesinden uygun miktarda (300 µl) konuldu. Burada kullanılan miktar dilüsyon 

faktörüne göre değişmektedir. Kullanılacak test maddesinden her bir suş için 30 µl 

gerekmektedir. S9 fraksiyonlu (+S9) ve S9 fraksiyonsuz (-S9) testler dikkate 

alındığında bu miktar 60 µl olmaktadır. Buna göre seyreltme işlemleri tamamlandığında 

kuyucuklarda yeterli hacimde çözelti kalacak şekilde hesaplama yapılmalıdır. Ayrıca 

pipetleme hataları için ek olarak 20 µl kadar çözelti konulması yerinde olacaktır.  

Uygun miktarda (150 µl)  solvent (DMSO) 0‟dan 5‟e kadar numaralandırılmış 

kuyucuklara konuldu. 6 numaralı kuyucuktan 150 µl alınıp, 5 numaralı kuyucuğa 



 

55 

 

aktarıldı, iyice karıştırıldı. Tekrar 5 numaralı kuyucuktan 150 µl alınıp 4 numaralı 

kuyucuğa aktarıldı, karıştırıldı. Bu şekilde seyreltme işlemine 0 numaralı kuyucuğa 

gelinceye kadar devam edildi. 0 numaralı kuyucuk solvent kontrolü içindir dolayısı ile 

kesinlikle kimyasal ilave edilmemeli ve sadece solvent içermelidir. 80 µl pozitif kontrol 

çözeltisi ise “+” ile işaretlenmiş kuyucuğa konuldu (Şekil 3-2).  

 

 

ġekil 3-2: 96 kuyucuklu mikroplakada dilüsyon iĢlemi 

 

 Test maddesinin maruziyet mikroplakasına aktarılması: 24 Kuyucuklu 

mikroplakalar Şekil 3-3‟deki plan üzerine doğru şekilde yerleştirildi. 24 Kuyucuklu 

mikroplakalar her bir suş için ve S9 fraksiyonunun olup olmamasına göre etiketlendi. 

Örneğin TA100+S9, TA100-S9 gibi… 

Birer tane boşluk bırakarak 8 kanallı pipetörün uçlarına 4 adet pipet ucu takıldı. 

96 kuyucuklu mikroplakanın birinci sütunundan 10 µl alınıp, 24 kuyucuklu 

mikroplakanın 1-3 ve 5 numaralı sütunlarına aktarıldı. Ardından 96 kuyucuklu 

mikroplakanın ikinci sütunundan 10 µl alınıp, 24 kuyucuklu mikroplakanın 2-4 ve 6 

numaralı sütunlarına aktarıldı. Bu işlem TA100 ve TA98 için S9 fraksiyonlu (+S9) ve 

S9 fraksiyonsuz (-S9) olmak üzere 4 adet mikroplaka için tamamlandı. Pozitif kontrol 

kuyucuklarına pozitif kontrol çözeltilerinin eklenmesi unutulmamalıdır (Şekil 3-3).  
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ġekil 3-3: 96 kuyucuklu mikroplakadan 24 kuyucuklu mikroplakaya aktarım 

iĢlemi 

 

3) Maruziyet Mikroplakasının Hazırlanması  

TA100 +S9 için; Bir rezervuar içerisine 6,4 ml maruziyet besiyeri konuldu. 

Üzerine reinkübe edilmiş S. typhimurium TA100 suşundan 0,4 ml eklendi. Suş 

alınmadan önce kültür tüpü iyice çalkalandı. Karışıma 1,2 ml S9 fraksiyonu eklendi ve 

karıştırıldı. Bu karışımdan ilgili 24 kuyucuklu mikroplakanın her bir kuyucuğuna 240 µl 

eklendi. Bu işlem S9 fraksiyonu eklenir eklenmez yapılmalıdır. 8 kanallı pipetöre 8 adet 

pipet ucu takılıp 120 µl‟ye ayarlandı ve her iki uç bir kuyucuğa girecek şekilde aktarım 

yapıldı. Kullanılan % 30‟luk S9 karışımının son konsantrasyonu % 4,5 oldu.  

TA100 –S9 için; Bir rezervuar içerisine 7,6 ml maruziyet besiyeri konuldu. 

Üzerine reinkübe edilmiş S. typhimurium TA100 suşundan 0,4 ml eklendi. Suş 

alınmadan önce kültür tüpü iyice çalkalandı. Rezervuar içeriği karıştırılarak, ilgili 24 

kuyucuklu mikroplakanın her bir kuyucuğuna 240 µl aktarıldı. 8 kanallı pipetöre 8 adet 

pipet ucu takılıp 120 µl‟ye ayarlandı ve her iki uç bir kuyucuğa girecek şekilde aktarım 

yapıldı. 

TA98 +S9 için; Bir rezervuar içerisine 6,0 ml maruziyet besiyeri konuldu. 

Üzerine reinkübe edilmiş S. typhimurium TA98 suşundan 0,8 ml eklendi. Suş alınmadan 
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önce kültür tüpü iyice çalkalandı. Karışıma 1,2 ml S9 fraksiyonu eklendi ve karıştırıldı. 

Bu karışımdan ilgili 24 kuyucuklu mikroplakanın her bir kuyucuğuna 240 µl eklendi. 

Bu işlem S9 fraksiyonu eklenir eklenmez yapılmalıdır. 8 kanallı pipetöre 8 adet pipet 

ucu takılıp 120 µl‟ye ayarlandı ve her iki uç bir kuyucuğa girecek şekilde aktarım 

yapıldı. Kullanılan % 30‟luk S9 karışımının son konsantrasyonu % 4,5 oldu.  

TA98 –S9 için; Bir rezervuar içerisine 7,2 ml maruziyet besiyeri konuldu. 

Üzerine reinkübe edilmiş S. typhimurium TA98 suşundan 0,8 ml eklendi. Suş alınmadan 

önce kültür tüpü iyice çalkalandı. Rezervuar içeriği karıştırılarak, ilgili 24 kuyucuklu 

mikroplakanın her bir kuyucuğuna 240 µl aktarıldı. 8 kanallı pipetöre 8 adet pipet ucu 

takılıp 120 µl‟ye ayarlandı ve her iki uç bir kuyucuğa girecek şekilde aktarım yapıldı 

(Şekil 3-4). 

 

ġekil 3-4: 24 kuyucuklu maruziyet mikroplakasına bakteri ekimi 

 

Hazırlanan 24 kuyucuklu mikroplakalar 37 
o
C‟de 250 rpm‟de çalkalalanarak    

90 dk süre ile inkübasyona bırakıldı.  

4) Maruziyet Mikroplakalarına Endikatör Besiyerinin Ilave Edilmesi 

Doksan dakikalık inkübasyonun ardından 24 kuyucuklu mikroplakalar 

inkübatörden çıkarıldı ve her bir kuyucuğa 2,8 ml endikatör besiyeri eklendi (Şekil 3-5). 

Kuyucuklar arasında ve besiyeri şişesinde kontaminasyon olmamasına dikkat edildi. 



 

58 

 

 

 

ġekil 3-5: Endikatör besiyerinin eklenmesi 

 

5) Maruziyet Kültürlerinin 24 Kuyucuklu Mikroplakadan 384 Kuyucuklu 

Mikroplakaya Aktarılması 

Her bir 24 kuyucuklu mikroplaka için 3 adet 384 kuyucuklu mikroplaka 

hazırlanarak uygun şekilde etiketlendi. Örneğin S. typhimurium TA100 suşunun S9 

fraksiyonsuz (-S9) 3 tekrarlı testi için; TA100-1, TA100-2, TA100-3 gibi. 24 kuyucuklu 

mikroplakanın kapağı sağa doğru yani 1 numaralı sütunu açık bırakacak şekilde açıldı 

(bu şekilde 1 numaralı 384 kuyucuklu mikroplakanın kapağı sağ tarafa doğru açılır ve 

diğer yarısı kapalı halde kalır) ve 8 kanallı pipetör ile içerikler yukarı aşağı pipetlenerek 

karıştırıldı. Bu aşamada 2 uç bir kuyucuğa girecek şekilde olmalıdır. 24 kuyucuklu 

mikroplakadan alınan karışımdan 384 kuyucuklu mikroplakanın 1‟den 12‟ye kadar olan 

sütunlarına 50 µl olacak şekilde dağıtıldı. Uçlar değiştirilmeden aynı karışımdan 384 

kuyucuklu mikroplakanın aynı yarısında bulunan diğer sıralarına da dağıtım yapıldı ve 

mikroplakanın kapağı kapatıldı.  

24 kuyucuklu mikroplakanın kapağı sağa doğru kaydırıldı (böylece 1. ve 2. 

sütunlar açılırken diğer sütunlar kapalı kalır). İçerikleri karıştırıldı. 384 kuyucuklu 

mikroplakanın kapağı kaldırılarak 2. yarısı açıldı ve 13‟den 24‟e kadar olan sütunlarına 

50‟şer µl süspansiyon dağıtıldı. Aynı şekilde diğer sıralara da dağıtım yapılmasının 

ardından kapak kapatıldı. 
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Pipetörün uçları değiştirilerek 24 kuyucuklu mikroplakanın kalan sütunları için 

de aynı işlem yapıldı. 24 kuyucuklu mikroplakanın 3. ve 4. sütunları ikinci 384 

kuyucuklu mikroplakanın sol ve sağ yarısına, 5. ve 6. sütunları ise üçüncü 384 

kuyucuklu mikroplakanın sol ve sağ yarısına aktarıldı (Şekil 3-6).  

S. typhimurium TA98 için de aynı işlemler tekrarlandı. 

 

 

ġekil 3-6: 24 kuyucuklu mikroplakadan 384 kuyucuklu mikroplakaya aktarım 

iĢlemi 

 

6) 384 Kuyucuklu Mikroplakaların İnkübe Edilmesi 

384 kuyucuklu mikroplakalar dikkatlice kilitlenebilir plastik paket içerisine 

yerleştirildi. Böylece meydana gelebilecek sızdırmalar ve buharlaşmalar engellenmiş 

oldu. Plastik paket 37 
o
C‟lik inkübatör içerisine yerleştirildi ve 2 gün süre ile 

inkübasyona bırakıldı. İki gün sonra 384 kuyucuklu mikroplakaları içeren plastik paket 

inkübatörden çıkarıldı ve sayıma hazırlandı. Eğer mümkünse sayımın kolay olabilmesi 

için ışıklı tabla kullanılabilir. 384 kuyucuklu mikroplaka üzerinde yer alan her bir 48 

kuyucuklu alanın içerdiği pozitif kuyucuklar sayılarak ilgili bölüme kayıt edildi (Tablo 
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3-3). Mor renkten sarı renge dönen veya gözle görülebilir bakteri kolonileri içeren 

kuyucuklar pozitif anlamına gelir (Şekil 3-7).  

Tablo 3-3: Pozitif kuyucukların sayılması 

TA98 -S9 / Pozitif kuyucuklar  TA98 +S9 / Pozitif kuyucuklar 

Kons. Mikroplaka 

1 

Mikroplaka 

2 

Mikroplaka 

3 
 Kons. Mikroplaka 

1 

Mikroplaka 

2 

Mikroplaka 

3 

0     0    

1     1    

2     2    

3     3    

4     4    

5     5    

6     6    

 +      +    

TA100 -S9 / Pozitif kuyucuklar  TA100 +S9 / Pozitif kuyucuklar 

Kons. Mikroplaka 

1 

Mikroplaka 

2 

Mikroplaka 

3 

 Kons. Mikroplaka 

1 

Mikroplaka 

2 

Mikroplaka 

3 

0     0    

1     1    

2     2    

3     3    

4     4    

5     5    

6     6    

 +      +    
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ġekil 3-7: Pozitif kuyucukların görünüĢü 

 

E) Sonuçların Değerlendirilmesi  

Her deneye paralel olarak çözücü (DMSO) kontrolü ve pozitif kontroller yapıldı. 

Deneylerde kullanılan dozların (2; 4; 6,25; 12,5; 25; 50 mg/ml) sitotoksik olup olmadığı 

incelendi ve bu dozların bakteriler üzerine sitotoksik etkili olmadıkları gözlendi. Test 

bileşeninin mutajen olup olmadığının değerlendirilmesinde 2 kriter göz önünde 

bulunduruldu;  

(i) Test bileşeninin oluşturduğu revertant koloni sayısının çözücü kontrol grubu 

ile karşılaştırıldığında 2 kattan fazla artış meydana gelmesi,   

(ii) Test bileşeninin oluşturduğu revertant koloni sayısında doza bağlı bir artış 

meydana geliyorsa ve bu dozların oluşturduğu revertant koloni sayıları çözücü kontrol 

grubu ile karşılaştırıldığında en az 1 doz için istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

belirlenmesi. Karşılaştırma “Student-t testi” ile yapılmış ve P≤ 0,05 olan sonuçlar 

anlamlı kabul edilerek değerlendirilmiştir. 

3.5.2.2. Umu-Test 

A-Test Organizması Ve Genotip Özelliklerinin Kontrol Edilmesi
 

Salmonella typhymurium TA1535/pSK1002 suşu Xenometrix firmasından 

sağlanmış olup testin güvenirliliği açısından test suşlarının genetik yapılarındaki 
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mutasyon durumları kontrol edilmiştir (Mortelmans ve Zeiger 2000). Umu-testinde 

kullanılan suşa ait mutasyonlar ve plazmid özellikleri aşağıda belirtilmiştir;  

a) rfa Geni Kontrolü: S. typhymurium TA1535 suşunun sahip olduğu rfa 

mutasyonu Ames testinde bahsedildi.  

b) uvrB Geni Kontrolü : S. typhymurium TA1535 suşunun sahip olduğu uvrB 

mutasyonu Ames testinde bahsedildi. 

c) pSK1002 Plazmidi Kontrolü: S. typhimurium TA1535/pSK1002 suşu 

genotoksik maddeye maruz bırakıldığında SOS yanıtı olarak umuC-lacZ geni 

indüklenir. lacZ geninin kodladığı β-gal. aktivitesi ile renksiz ONPG subsratını sarı 

renkli o-nitrofenole dönüştürür. Renk dönüşümü sayesinde lacZ geni indüksiyonu 

ölçülür. 

B-Kit İçeriği ve Saklama Koşulları 

Xenometrix firmasından satın alınan umu-testi kiti umuC Easy AQ‟dir. Kit 

içerikleri ve saklama koşulları; 

 Donmuş 50 µl yarı katı besiyeri içindeki S. typhimurium TA1535/pSK1002 

suşu içeren vialler -80 
o
C‟de saklandı.  

 Steril ampisilin (50mg/ml) içeren vialler -20 
o
C‟de saklandı. 

 S9 fraksiyonu -20 
o
C‟de saklandı. 

 1,1 ml ONPG subsrat solüsyonu -20 
o
C‟de ve ışıktan koruyarak saklandı.  

 100 µl -merkaptoetanol 2-8 
o
C‟de saklandı.  

 120 ml TG besiyeri oda sıcaklığında ve ışıktan koruyarak saklandı.  

 5 ml 10X
1
TG besiyeri oda sıcaklığında ve ışıktan koruyarak saklandı.  

 35 ml B-tamponu oda sıcaklığında ve ışıktan koruyarak saklandı.  

                                                 

 

1
 X : Kat  
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 30 ml stop belirteci oda sıcaklığında ve ışıktan koruyarak saklandı.  

 Pozitif kontrol olarak 4-NQO ve 2-AA kullanıldı. Pozitif kontrollerin ana 

maddeleri ışıktan korunarak oda sıcaklığında saklanırken, hazırlanan çözeltileri 4 
o
C‟de 

saklandı.  

C-Testte Kullanılan Pozitif Kontrol Çözeltilerinin Hazırlanışı   

S9 fraksiyonsuz (-S9) test için: 12,5 µg 4-NQO 1ml DMSO içinde 

çözündürüldü. Testte ulaşılan son konsantrasyon 0,463 mg/ml oldu. 

S9 fraksiyonlu (+S9) test için: 50 µg 2-AA 1ml DMSO içinde çözündürüldü. 

Testte ulaşılan son konsantrasyon 1,85 µg/ml oldu. 

D-Testin Yapılışı    

Özetle; Katlanarak büyüme fazındaki S. typhimurium TA1535/pSK1002 bakteri 

suşu, farklı konsantrasyonlardaki test örnekleri ile pozitif ve negatif kontrol örneklerine 

120 dk süresince maruz bırakıldı. İnkübasyon sonunda kültürler yeni besiyeri ile 

seyreltilerek 2 saat daha büyümeye bırakıldı. Reinkübasyon sonunda bakterilerde 

görülen lizisden dolayı umuC’-‘lacZ genlerinin indüksiyonu ve ifadesi test edildi. 

İndüklenen β-gal. varlığında, renksiz ONPG maddesi sarı renkli olan o-nitrofenol 

maddesine dönüştü. Sarı rengin yoğunluğu ortamda bulunan β-gal. miktarı ile ve 

dolayısıyla da test bileşiğinin genotoksik potansiyeli ile doğru orantılıdır. İki saatlik 

büyüme fazından önce ve sonra OD600 ölçümleri alındı. Bu değerler indüklenme 

oranının hesaplanmasına ve büyümeyi engelleyici toksik etkinin belirlenmesine imkan 

sağladı. Test maddelerinin mutajenik etki potansiyelleri direkt (-S9) ölçüldüğü gibi 

karaciğer S9 fraksiyonu varlığında da (+S9)  ölçüldü (Şekil 3-8).  
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ġekil 3-8: Umu-testinin prensibi 

 

1) Bakteri Kültürünün Hazırlanması  

 Bir gecelik kültürün hazırlanması: S. typhimurium TA1535/pSK1002 

suşunu içeren vial dondurucudan çıkarıldı. Beş dakika oda sıcaklığında bekletildi ve 

üzerine 200 µl TG besiyeri eklendi. Ampisilin çözeltisi -20 
o
C‟den çıkarıldı ve oda 

sıcaklığında çözünmesi beklendi. İki adet steril 50 ml‟lik falkon tüp alındı ve birine     

10 ml diğerine ise 3 ml TG besiyeri (sterilite kontrol için) konuldu. 10 ml TG besiyerini 

içeren tüpe 10 µl ampisilin eklenerek TGA besiyeri hazırlandı. Pipetöre steril uç 

takılarak yarı katı haldeki bakteri suşu önce mekanik olarak parçalandı, sonra aşağı 

yukarı pipetleme yöntemiyle homojen bir görüntü elde edilinceye kadar parçalamaya 

devam edildi. Elde edilen bu homojen süspansiyondan 50 µl alınarak 10 ml TGA 

besiyeri içeren tüpe ilave edildi ve “kültür tüpü” olarak etiketlendi. 3 ml TG besiyerini 
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içeren tüpe 3 µl ampisilin eklenerek TGA besiyeri hazırlandı ve “sterilite kontrol tüpü” 

olarak etiketlendi. Tüplerin kapakları gevşekçe kapatıldı ve bantla sabitlendi. 

Havalandırmanın yeterli olduğu kontrol edildikten sonra 37 
o
C‟de 250 rpm‟de 

çalkalanarak 14-16 saat süre ile inkübe edildi (Şekil 3-9).  

 

 

ġekil 3-9: Bakteri kültürünün homojenize hale getirilmesi 

 

 Bir gecelik kültürlerin OD600 değerlerinin ölçülmesi: İki adet 

spektrofotometre küvetinin her birine 900 µl TG besiyeri konuldu. Bir gecelik bakteri 

kültürünü içeren falkonlar iyice çalkalanarak küvetlere 100‟er µl ilave edildi. 

Spektrofotometre cihazı sadece TG besiyeri içeren küvete karşı sıfırlanarak 600 nm‟de 

ölçümler alındı. Elde edilen sonuçlar seyreltme faktörü olan 10 ile çarpılarak bir gecelik 

kültürün gerçek optik yoğunluğu hesaplandı. Ölçüm sonucunda kültürlerin OD600 

değerlerinin en az 2,0 ve negatif kontrolün ise ≤0,05 olmasına dikkat edildi. Bu 

kriterlere uygun sonuçlar elde edildiğinde ancak teste devam edildi. 

OD600 değerlerinin 2,0‟ye ulaşmaması kapağın yeterince gevşek kapatılamaması 

ve dolayısıyla bakteriler için gerekli havanın sağlanamamasından ve/veya suşların 

uygun koşullarda saklanamamasından kaynaklanabilir. Bu durumda inkübasyon 

süresinin 24 saati geçmesi önerilmez. Negatif kontrolün 0,05‟den büyük olması ise 

kontaminasyon olasılığını gösterir ki bu kültürün kullanılmaması gerekmektedir.  

 Bakterilerin reinkübasyonu: Reinkübasyon ile bakterilerin eksponensiyel 

(katlanarak) büyüyüp büyümediğinden emin olundu. Bir gecelik kültür 1:4 oranında 

seyreltilerek (2 ml kültür + 6 ml TG besiyeri + 8 µl ampisilin) 1,5-2 saat süre ile aynı 

koşullarda inkübe edildi. Bu süre sonunda OD600 değerleri ölçüldüğünde, bir gecelik 

kültürlerin orijinal OD600 değerlerine % 70-80 oranında uygunluk göstermelidir. Bu 
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değere ulaşmak için gerektiğinde TG besiyeri ilavesi ile seyreltme işlemi yapıldı. 

Reinkübasyon esnasında test örneklerinin dilüsyonları ve test mikroplakalarının 

hazırlanmasına dikkat edildi. Aksi takdirde belli OD600 değerlerinin üzerine çıkılacaktır.  

2-Bakterilerin Test Maddelerine Maruz Bırakılması 

4.-12. sütunların tüm kuyucuklarına 180 µl steril bidistile su, 1.-3. sütunların   

A-C ve E-G sıralarının kuyucuklarına ise 360 µl test örneği konuldu. Bu miktarlar 

kuyucukların neredeyse tamamını dolduracağından kapak dilüsyon aşaması bitene kadar 

kapatılmadı. 1.-3. sütunların D ve H sıralarının kuyucuklarına (pozitif kontrol 

kuyucukları) 170 µl steril bidistile su, 1.-3. sütunlarının D (-S9) ve H (+S9) sıralarına 

ise 10 µl uygun olan pozitif kontroller eklendi (Şekil 3-10). 

 

 

ġekil 3-10: Umu-test sisteminde 96 kuyucuklu mikroplaka düzeni 

 

4.-6. sütunlarının D ve H sıralarından (solvent kontrol kuyucukları) 10 µl alınıp 

atıldı ve yerine 10 µl solvent kontrol (DMSO) eklendi. 

8 kanallı pipetörün 1, 3, 5 ve 7 numaralı kanallarına pipet ucu takılarak test 

örneklerinin 3X dilüsyonu gerçekleştirildi. A-C ve E-G sıralarındaki S1-S3‟ten 180 µl 

alındı ve 1. sütun 4. sütuna, 2.sütun 5.sütuna, 3.sütun 6.sütuna transfer edildi. Aynı 



 

67 

 

işlem 6X ve 12X dilüsyonlar için de tekrarlandı. Son 3 sütundan 180 µl atılarak 

kuyucukların içeriği eşitlendi. 

Bir mikroplaka için; 2,2 ml 10X TG besiyerine 22 µl ampisilin çözeltisinden 

eklendi ve bu karışımdan tüm kuyucuklara 20‟şer µl dağıtıldı. 

S9 fraksiyonlu test için (E-H sıraları) taze kofaktör solüsyonu hazırlandı. İçerik 

karıştırılarak, 30 µl‟si blank için ayrıldı. 

S9 fraksiyonsuz kuyucuklar için (A-D sıraları); D10-D12 (blank) kuyucuklarına 

70 µl TG besiyeri eklendi. Bir rezervuara 3,3 ml reinkübe edilmiş bakteri konuldu ve 

blank kuyucukları hariç A-D sıralarındaki tüm kuyucuklara 70 µl olarak dağıtıldı. 4 adet 

pipet ucu kullanıldı, 9. sütunu dağıttıktan sonra 1 tanesi atılarak devam edildi. 

S9 fraksiyonlu kuyucuklar için (E-H sıraları); Blank için ayrılmış olan 30 µl 

kofaktör solüsyonuna 235 µl TG besiyeri ve 7,9 µl S9 fraksiyonu eklenerek, bu 

karışımdan H10-H12 kuyucuklarına (blank) 70 µl dağıtıldı. 

Taze olarak hazırlanmış olan kofaktör solüsyonu bir rezervuara alındı ve üzerine 

2,93 ml reinkübe edilmiş bakteri ile 98 µl S9 fraksiyonu eklendi, iyice karıştırıldı. Bu 

karışımdan E-H sıralarının blank kuyucukları hariç tüm kuyucuklara 70 µl dağıtıldı. S9 

fraksiyonun son konsantrasyonu % 0.75 oldu.  

Tüm mikroplakanın içeriği sağdan sola doğru 8 kanallı pipetör ile karıştırıldı, 

mikroplakanın kapağı kapatıldı ve 37 
o
C‟de 120-150 rpm‟de çalkalanarak  2 saat süre 

ile inkübe edildi. 

Umu-testinde çalışılan konsantrasyonlar, metanol, kloroform ve sulu ekstreler 

için 6,25; 12,5 ve 25 mg/ml‟dir. 

3--Galaktosidaz Aktivitesinin Tayini  

İki saatlik maruziyet süresinde ikinci bir 96‟lık mikroplaka hazırlandı. Tüm 

kuyucuklara 270 µl taze hazırlanmış TGA besiyeri (1 mikroplaka için; 28 µl ampisilin 

ve 28 ml TG Besiyeri) eklendi. Mikroplakanın kapağı kapatıldı ve besiyerinin 37 
o
C‟e 

gelmesi için bir süreliğine inkübatöre yerleştirildi. Iki saatlik süre sonunda, içerik 8 

kanallı pipetör yardımıyla karıştırıldı ve sağdan sola doğru sütun sütun                           

1. mikroplakadan 30 µl alınıp 2. mikroplakaya aktarıldı. İkinci mikroplakanın OD600 

değeri ölçülerek kaydedildi ve 37 
o
C‟de 120-150 rpm‟de çalkalanarak 2 saat süre ile 
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reinkübe edildi. Iki saatlik inkübasyon sonrasında, inkübatörden alınan ikinci 

mikroplakanın içeriği karıştırılarak OD600 değeri ölçülüp kaydedildi.  

Iki saatlik inkübasyon esnasında ONPG solüsyonu oda sıcaklığında, karanlıkta 

çözündürüldü ve üçüncü mikroplaka hazırlandı. 3. mikroplakadaki her bir kuyucuğa 

ilave edilmek üzere 150‟şer µl B-tampon/ONPG karışımı (1 mikroplaka için 15 ml B 

tamponu, 40,5 µl -merkaptoetanol ve 1 ml ONPG solüsyonu) hazırlandı ve 37 
o
C‟de 

15 dk ısıtıldı.  

2. mikroplakalar inkübatörden çıkarıldı, içerikleri karıştırılarak sağdan sola 

doğru 30 µl alınıp 3. mikroplakaya yine sağdan sola doğru sütun sütun aktarıldı.           

3. mikroplaka 37 
o
C‟de 120-150 rpm‟de çalkalanarak 30 dk süre ile inkübe edildi. Süre 

sonunda, tüm kuyucuklara 120 µl stop belirteci eklendi, oluşan baloncuklar 

uzaklaştırılarak OD420 değeri ölçüldü. 

E-Sonuçların Değerlendirilmesi  

Her bir örnek dilüsyonu için Büyüme faktörü (G), β-gal. aktivitesi (Us) ve 

İndüksiyon oranı (IR)  hesaplandı (3-1, 3-2, 3-3).  

 

Büyüme faktörü (G):  

   (3-1) 

A600, S:test örneğinin 600 nm‟deki absorbansını ifade eder. 

A600, B:blank‟in 600 nm‟deki absorbansını ifade eder. 

A600, N:negatif kontrol‟ün 600 nm‟deki absorbansını ifade eder. 

 

Β-galaktosidaz aktivitesi (US): 

    (3-2) 

A420, S:test örneğinin 600 nm‟deki absorbansını ifade eder. 

A420, B:blank‟in 600 nm‟deki absorbansını ifade eder. 

 

 



 

69 

 

İndüksiyon oranı (IR): 

               (3-3) 

 

Umu-test sonuçlarının değerlendirilmesinde göz önünde bulundurulan kriterler;  

i) G≥ 0,5 ise testler değerlendirmeye alındı. 

ii) IR ≥1,5 ise test bileşeninin mutajen olabileceği kabul edildi.  

iii) Tüm testin geçerli olabilmesi için pozitif kontrollerde IR≥2 olmalıdır.  

iv) 2. mikroplakanın 2 saatlik inkübasyonunda negatif kontrollerinin 

ortalama OD600 değeri ≥2 gibi bir oranda artış göstermelidir. 

Umu-testi sonuçlarının değerlendirilmesinde; β-gal. aktivitesinde kontrole 

kıyasla 1,5 kez veya daha fazla indüksiyona neden olan cevap pozitif olarak 

değerlendirilmektedir. Buna göre güçlü mutajenler kontrole oranla 6 kez, orta derecede 

etkililer 3 kez, zayıf etkililer ise 1,5 kez fazla indüksiyona neden olmaktadır (Oda ve 

ark. 1985, Nakamura ve ark. 1987,  Shimada ve Nakamura 1987).  

3.5.3. Sitotoksisite Testleri 

3.5.3.1. Sitotoksisite Testleri Ġçin Gerekli Hücre Kültürünün Hazırlanması 

A-Sterilizasyon ve Temizlik: Cam malzemeler musluk altında 7-8 defa bol su ile 

çalkalandılar ve sodyum hipoklorit (çamaşır suyu) içeren distile su dolu kovada bir gece 

bekletildiler. Ertesi gün musluk altında 7-8 defa yıkanıp bir gece distile su içeren 

kovada tekrar bekletildiler. 40 °C‟lik etüvde kurutulan cam malzemeler, 170 °C‟de        

2 saat süre ile kuru sıcak sterilizasyona tabi tutuldular. Isıya dayanıklı olmayan 

kapaklar, pipet uçları, eppendorflar tüpler, vialler otoklavda 121 °C‟ de 3 atm basınç 

altında 20 dk boyunca steril edildiler. Isıya dayanıklı çözeltiler otoklavda 121°C‟ de       

3 atm basınç altında 20 dk, medyum ve serum gibi dayanıklı olmayanlar ise 0,22 μm‟lik 

filtrelerden geçirilerek steril edildiler. 

Hücre kültür laboratuvarı çalışma alanları % 70‟lik alkol ile düzenli olarak 

temizlendi. Çalışma öncesi ve sonrası belli süreler ile gerek laboratuvarın gerekse de 

laminar kabinin UV lambaları açık bırakılarak ortamın sterilizasyonu sağlandı. 
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Laboratuvarda tek kullanımlık galoş ve eldiven kullanılarak, laboratuvar önlüklerinin 

temizliğine dikkat edildi. . 

B-Hücre Dizisi ve Hücre Kültürlerinin Hazırlanması: Çalışmada, İ.Ü. DETAE 

Genetik Anabilim Dalından tedarik edilen HeLa
2
 hücre dizisi kullanıldı.   

 Hücre kültürü için gerekli besiyeri (serumlu medyum): İnaktive edilmiş      

% 10 FBS ve %1 penisilin (100 U) - streptomisin (100 μg/ml) karışımı içeren DMEM 

(düşük glukozlu) besiyeri.   

 Hücre dizisinin açılması: Sıvı azot buharında soğuğa dayanıklı vial içinde 

saklanan hücrelerin (yaklaşık 10
7
 hücre/ml) 37 °C‟lik su banyosunda 1-2 dk süre ile 

çözünmeleri beklendi. Hücreler, 15 ml‟lik falkona alındılar ve 10 ml serumlu medyum 

ilave edilerek pipetajlama ile süspande edildiler. Hücre süspansiyonu 1500 rpm‟de 3 dk 

santrifüj edildi ve süpernatant döküldü. DMSO‟nun uzaklaştırılması için yapılan bu 

işlem ikinci kez tekrar edildi. Elde edilen hücre pelletine 1 ml serumlu medyum 

eklenerek yavaşça pipetajlama yapıldı. Hücre süspansiyonu, 25 cm
2
‟lik ya da 75 cm

2
‟lik 

flasklarda 7-10 ml serumlu medyum içerisine ekilerek inkübasyona bırakıldılar. 

 Hücre kültürünün devamlılığının sağlanması (pasajlama): HeLa hücreleri 

serumlu medyum içerisinde 37 °C‟de, % 5 CO2‟li inkübatörde kültüre edildiler. 

Hücreler yoğunluk olarak flaskta % 70 konfluent
3
 duruma gelince ya pasajlandılar ya da 

sitotoksisite testleri için kullanıldılar. Hücrelerin konfluent durumları doku kültürü 

mikroskobu kullanılarak kontrol edildi.  

Pasajlama işleminde öncelikle kültür flaskındaki besi ortamı aspire edildi. 

Hücresel atıkların ve serum artıklarının uzaklaştırılması için divalent katyonları 

(Ca
++

Mg
++

) içermeyen fosfat tampon solüsyonu (CMF-PBS) (pH=7,0) ile hücrelerin 

yüzeyi yıkandı. Bunun nedeni serumun tripsin gibi bazı enzimlerin etkisini inhibe 

                                                 

 

2 1951 yılında insan serviks karsinomundan elde edilmiş epitel hücre dizisi. 

3
 Flasklar içerisinde tüm yüzeyi kaplamış halde bulunan yoğunlaşmış hücreler 

için kaplamış “konfluent durumda” ifadesi kullanılır.  
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etmesidir. Daha sonra tripsin/EDTA (% 0,1 / % 0,04) solüsyonu ile flask yıkanarak 

hücreler tripsinize edildiler ve 37 °C‟de, % 5 CO2‟li inkübatörde yaklaşık 5-10 dk 

bekletildiler. Tutundukları yüzeyden ayrılan hücrelerin üzerine serumlu medyum 

eklendi ve hücreler 1000 devir/dk hızla 5 dk süreyle santrifüj edildiler. Bu işlem ikinci 

kez tekrarlandı.  

Hücreler hemositometrede sayılarak, yaklaşık 10
5
 hücre/ml olacak şekilde yeni 

kültür ortamlarına aktarıldılar ve % 90 bağıl nem, % 5 CO2 sağlayan 37 ºC‟lik etüvde 

inkübe edildiler. Hücre dizisinin devamlılığının sağlanması için pasajlama işlemi 

ortalama haftada iki kez tekrarlandı.  

 Hücre dizisinin stoklanması: Hücre kültüründe meydana gelebilecek risklere 

karşı hücreler belli aralıklarla dondurularak saklandılar. Bu amaçla logaritmik fazdaki 

hücreler tripsin uygulaması ile yapıştıkları yüzeyden kaldırıldılar. Tripsinin 

aktivasyonunu durdurmak için serumlu medyum ilave edildi. Hücre süspansiyonu        

1500 rpm‟de 3 dk santrifüj edildi. Süpernatant uzaklaştırıldı. Pelletin üzerine 800 μl 

FBS, 200 μl 55 °C‟ye ısıtılmış gliserol eklenerek pastör pipeti yardımıyla pipetaj 

yapılarak karıştırıldı. Yaklaşık 10
7
 hücre/ml olacak şekilde hazırlanan hücre stokları vial 

tüplere alınarak sırasıyla -20 °C‟de 30 dk,  -80 °C‟de 16-24 saat bekletildikten sonra 

sıvı azot altında saklandı.  

 Hücre dizisinin ikiye katlanma zamanının hesaplanması: LDH ve XTT 

testlerinin hücreler üzerine uygulanmalarından önce HeLa hücre dizisinin ikiye 

katlanma zamanının (ikilenme zamanı, doubling time) belirlenmesi, uygulanacak test 

materyalleri ile hücrelerin en az kaç saat muamele edilmesi gerektiğinin anlaşılmasında 

önemli rol oynar. Bu amaçla ilk olarak HeLa hücre dizisinin 5 gün boyunca çoğalma 

miktarları ve ikiye katlanma zamanları belirlendi.   

HeLa hücreleri, 24 kuyucuklu kültür kaplarına hemositometrede sayılarak 5x10
4
 

hücre/ml olacak şekilde ekilip % 5 CO2 içeren 37 ºC‟lik etüvde inkübe edildiler.          

24 saatin sonunda etüvdeki kültür kaplarının üç kuyusu üçer kez PBS ile yıkandı ve   

100 µl Tripsin/EDTA ilave edilerek etüve kaldırıldı. 15 dk sonra etüvden alınan kültür 

kaplarının tripsin uygulanan kuyularına 900 µl serumlu medyum ilave edilerek hücreler 

süspanse edildi. Tripsin uygulanan her üç kuyudan 100 µl ve tripan mavisinden de    

100 µl alınarak 1:1 oranında süspanse edildi ve 5-10 dk bekletilip hücrelerin 
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hemositometrede sayımları yapıldı.  Bu işlem her 24 saatte bir üç kuyudaki hücreler 

sayılacak şekilde HeLa hücreleri için toplam 5 gün boyunca tekrarlandı. Hücrelerin 

birbirlerinin çoğalmalarını engelleyici maddeleri besiyerine bırakmaları (kontakt 

inhibisyon) ve kuyularda fazla miktarda olan hücrelerin besiyerinin pH‟sını değiştirmesi 

sebebiyle üçüncü günün sonunda her gün olmak koşulu ile besiyerleri taze serumlu 

medyum ile değiştirildi. İkilenme zamanı aşağıdaki formüle göre hesaplandı (Ebato ve 

ark. 1988) (3-4):  

 

DT= (t-t0) log2/ logNt-logN0                  (3-4) 

DT: İkilenme zamanı 

t: zaman aralığı 

Nt: t zamanındaki hücre sayısı 

N0: başlangıçtaki hücre sayısı 

 

Hücreler 24, 48, 72, 96 ve 120 saatlik periyodlarda sayıldı, log2 tabanına göre 

hesaplandı ve t (t1, t2, t3, t4) değerleri elde edildi. Her bir t değeri, t0 değerinden çıkarıldı. 

İnkübasyon sürelerinin elde edilen değerlere oranı üreme zamanını göstermektedir. 

Çalışmada kullanılan HeLa hücre dizisi için üreme zamanı 24 saat olarak tespit edildi.  

 Hücrelerin sayılması: Toplam hücre süspansiyonunun ml‟sindeki hücre 

sayısına ulaşmak için hemasitometre (Thoma lamı) kullanıldı. Hemasitometre 1 mm
2
 

alana ve 0,1 mm derinliğe sahip olup 4x16 küçük kareden oluşmaktadır. Hücre 

süspansiyonun ml‟sindeki toplam hücre sayısınına ulaşmak için aşağıdaki formül 

kullanıldı (3-5);  

 

Hücre sayısı/ml=Sayım sonucu x Seyreltme faktörü x 10
4 
x Medyum miktarı (ml) (3-5) 
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3.5.3.2. LDH ve XTT Testi 

A-Kit İçeriği Ve Saklama Koşulları 

Xenometrix firmasından satın alınan sitotoksisite test kiti LDH ve XTT 

testlerinden oluşmaktadır ve her biri 1200 test içindir.  

Kit içerikleri;  

 LDH I (Seyreltme çözeltisi) 360 ml 

 LDH II (NADH)             260 ml 

 LDH III (Piruvat)          60 ml 

 XTT I (Substrat)           66 ml 

 XTT II (Tampon)       0,66 ml 

Saklama koşulları;  

 LDH I ve LDH III 4 
o
C‟de saklandı. LDH III -20 

o
C‟de 2 aya kadar 

saklanabildi. 

 LDH II -20 
o
C‟de saklandı. Sulandırıldıktan sonra en fazla bir gün 4 

o
C‟de 

muhafaza edildi. Uzun süreli muhafaza edilmesi gerektiğinde -20 
o
C‟de tutuldu. LDH II 

beyaz ile açık sarı arasında bir renge sahip olmalıdır. Aksi takdirde kullanılmamalıdır, 

testin hassaslığı bozulabilir. LDH II ve LDH III‟ün içerikleri şişe duvarına yapışabilir. 

Bu durumda gerekli miktarda LDH I ilavesi ile şişe alt üst edilerek tüm içeriğin 

çözünmesi sağlanmalıdır.  

 XTT I ve XTT II -20 
o
C‟de ve dondurma ve çözme işleminin sürekli 

tekrarlanması için porsiyonlanarak saklandı. Hücre kültürü ve reaktiflerdeki mikrobiyal 

kontaminasyon XTT‟nin kırılıp XTT formazan formuna dönüşmesini artırıp hatalı 

sonuçlara sebep olabilir.   

B-96 Kuyucuklu Mikroplakalarda Hücre Kültürlerinin Hazırlanması 

Hücre kültürlerinin mikroplakalara uygulanması esnasında kuyucuklarda 

düzensiz hücre yoğunluğu olabilir. Hücre süspansiyonunun homojen olduğundan emin 

olunmalı ve hücre topaklarının oluşumu engellenmelidir.  

Testin uygun hassasiyette olması için test esnasında hücrelerin yakın bitişiklikte 

olması gerekir. Doğru hücre sayısı, hücrelerin büyüklüğü, bölünme hızları ve deney 

öncesi kültür fazının süresine göre değişkenlik gösterir. Örneğin; fare fibroblastları gibi 

ortalama büyüklükteki yapışık hücreler için ve 48 saatlik kültür fazında, her bir 
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kuyucuğa 20x10
3
 hücre ekilmesi tavsiye edilir. Daha büyük hücreler ve daha uzun 

maruziyet süresi söz konusu olduğunda daha az hücre düşünülebilir. Çalışmada ise 

HeLa hücreleri için her bir kuyucuğa 10
4
 hücre ve 24 saatlik kültür fazı uygulandı.   

Her kuyucuk için istenen sayıdaki hücre 200 µl medyum içinde olacak şekilde 

hazırlandı. Steril bir rezervuar içerisine steril bidistile su konuldu. İnkübasyon sırasında 

kültür medyumunun buharlaşmasını azaltmak amacıyla A ve H sıraları ile 1. ve 12. 

sütunların her bir kuyucuğuna 200 µl su dağıtıldı. Aynı steril rezervuar içerisine hücre 

süspansiyonu konuldu ve 96 kuyucuklu mikroplakanın kalan tüm kuyucuklarına bu 

hücre süspansiyonundan 200 µl dağıtıldı (Şekil 3-11). 

 

 

ġekil 3-11: 96 kuyucuklu mikroplakaya hücre ekimi 

 

Mikroplaka 37 
o
C‟de %5 CO2 içeren nemlendirilmiş inkübatörde 24 saat süre ile 

ya da gece boyunca inkübe edildi. 

C-Test Bileşiklerinin Stok Solüsyonlarının Hazırlanması 

Aşağıda tarif edilen mikroplaka düzeninin kullanılması durumunda bir 

mikroplakada negatif ve pozitif kontroller ile birlikte 2 farklı bileşiğin 3 tekrarlı 8 seri 

dilüsyonu değerlendirilebilir. Ancak, çalışmada her bir ekstrenin 4 seri dilüsyonu 

incelendiğinden her mikroplakada 2 farklı bileşik yerine 4 farklı bileşiğin tayini yapıldı.  

LDH ve XTT testlerinde çalışılan konsantrasyonlar, metanol ve kloroform 

ekstreleri için 3,125; 6,25; 12,5 ve 25 mg/ml iken sulu ekstreler için 6 mg/ml‟dir. Test 

edilecek ekstrelerin incelenecek her bir konsantrasyonu için 10X konsantre şekilleri 
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hazırlandı. Bunun için öncelikle test bileşiğinin istenen en yüksek konsantrasyonu, 

sonrasında uygun solvent ile seri dilüsyonlarla 3 adet düşük konsantrasyonu hazırlandı. 

Solvent olarak kültür medyumunun kullanılması tavsiye edilir.  

Her bir 10X konsantrasyon, kültür medyumu ile 1:10 oranında dilüe edildi. 

DMSO, etanol veya metanol gibi solventlerin kullanılması durumunda son solvent 

konsantrasyonunun % 2‟yi aşmaması gerekir. Tüm bileşik solüsyonları da eşit 

konsantrasyonda solvent içermelidir. 

D-Negatif Kontrol ve LDH Kontrolünün Hazırlanması 

Her bir mikroplaka için; 

4,5 ml kültür medyumu ile 500 µl solvent karıştırıldı (Solvent kontrolü).  

%1 Triton X-100 içeren 700 µl kültür medyumu hazırlandı (LDH kontrolü). 

E-Hücrelerin Test Bileşiklerine Maruziyeti 

Hücreler mikroskopta incelenerek hücrelerin kuyucuklar arasında düzenli ve eşit 

dağılıp dağılmadıkları ve sağlıklı olup olmadıkları incelendi. 8 kanallı pipetör 

kullanılarak steril koşullarda kültür medyumu kuyucuklardan uzaklaştırıldı. Kuyucuk 

yüzeyine tutunmuş olan hücrelerin kazınmamasına dikkat edildi. Medyumun 

uzaklaştırılmasının ardından vakit kaybetmeden test bileşiği içeren yeni medyum 

eklendi, böylece hücre katmanının kurumasından dolayı görülen hücre ölümü veya 

stresi engellendi. 

Önerilen doz konfigürasyonu;   

Şekil 3-12‟de de görüldüğü üzere doz kofigürasyonu şu şekilde yapıldı;  

 B2, C2 ve D2 kuyucuklarına kültür medyumundan 200 µl konuldu (hücre 

büyümesi kontrolü). 

 E11, F11 ve G11 kuyucuklarına % 1 Triton X-100 içeren kültür 

medyumundan 200 µl konuldu (LDH kontrolü). 

 E2, F2, G2, B11, C11, D11 kuyucuklarına (solvent kontrolü) ve 1 ve 12 

sütunlarının kuyucuklarına (blank) daha önce hazırlanan kültür medyumu:solvent 

karışımından 200 µl konuldu. 

 3 numaralı sütunun B, C, D kuyucuklarına test bileşiğinin en düşük 

konsantrasyonundan (X1) 200 µl, 4 numaralı sütunun B, C, D kuyucuklarına test 

bileşiğinin X2 konsantrasyonundan 200 µl konuldu. Aynı şekilde, test bileşiğinin X3-



 

76 

 

X8 konsantrasyonlarından 200 µl dağıtılarak bu aşama 10 numaralı sütunda 

tamamlandı. 

 3 numaralı sütunun E, F, G kuyucuklarına test bileşiğinin en düşük 

konsantrasyonundan (Y1) 200 µl, 4 numaralı sütunun E, F, G kuyucuklarına test 

bileşiğinin Y2 konsantrasyonundan 200 µl konuldu. Aynı şekilde, test bileşiğinin Y3-

Y8 konsantrasyonlarından 200 µl dağıtılarak bu aşama 10 numaralı sütunda 

tamamlandı. 

 Mikroplaka istenilen süre ile inkübe edildi. Test maddesi ile maruziyetin 

çeşitli zaman noktalarında LDH ölçümleri gerçekleştirilebilir.  

 

 
A + H sıraları:  Steril bidistile su 

B: Kültür medyumu + hücresiz solvent (negatif kontrol) 

GC: Kültür medyumu + hücreler (hücre büyüme kontrolü) 

SC: Kültür medyumu + hücreler + solvent (solvent kontrolü) 

TL: Kültür medyumu + hücreler + %1 triton X-100 (total LDH kontrolü) 

X1, X2, …, X8: Kültür medyumu+hücre+ X bileşiğinin 8 farklı konsantrasyonu  

Y1, Y2, …, Y8: Kültür medyumu+hücre+Y bileşiğinin 8 farklı konsantrasyonu 

 

ġekil 3-12: 96 kuyucuklu maruziyet mikroplakasının hazırlanıĢı 

 

F-Test Protokolleri  

LDH Testi; Kullanımdan hemen önce LDH II (130 ml) ve LDH III (60 ml), 

LDH I ile çözündürüldü. Bu miktarlar 8 adet mikroplakaya LDH II, 16 adet 

mikroplakaya LDH III uygulanması için yeterlidir. İkinci LDH II şişesi ancak                
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8 mikroplakadan daha fazlası gerekli olduğunda çözündürülmelidir. Kullanımdan önce 

LDH I, II ve III solüsyonları 37 
o
C‟de ısıtıldı. Diğer işlemler sırasıyla;  

 96 Kuyucuklu mikroplaka inkübatörden çıkarıldı. 

 8 Kanallı pipetör ile B‟den G‟ye olan sıralardaki kuyucuklardan 20 µl 

süpernatant yeni bir 96 kuyucuklu mikroplakaya aynı düzende aktarıldı. Yeni 96 

kuyucuklu mikroplaka inkübatöre geri konuldu. 

 16 ml LDH II ile 3,4 ml LDH III karıştırıldı (1 mikroplaka = 72 kuyucuk 

için). 

 LDH II/ LDH III karışımından 240 µl tüm kuyucuklara eklenerek reaksiyon 

başlatıldı. 

 Ardından hemen 37 
o
C‟de 25 dakika veya oda sıcaklığında 1 saat süre ile 

340 nm‟de kinetik ölçüm yapıldı. Baloncuklar ölçümde hataya sebep olabileceğinden 

gaz alevi veya azot altında veya saç kurutma makinesi ile uzaklaştırılmalıdır (Şekil 3-

13). 
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ġekil 3-13: LDH test protokolü 

 

XTT Testi; İşlemler sırasıyla;  

 XTT solüsyonları 37 
o
C su banyosunda berrak bir görüntü elde edilene 

kadar ısıtıldı. 

 96 kuyucuklu mikroplaka inkübatörden çıkarıldı. 

 Hücreler PBS ile yıkandı ve test maddesi ile boyanın etkileşmemesi için her 

kuyucuğa taze kültür medyumundan 200 µl eklendi.  

 Kullanımdan hemen önce XTT I ve XTT II solüsyonları 1:10 oranında 

karıştırıldı. 1 Mikroplaka (72 kuyucuk) için: 4 ml XTT I ve 40 µl XTT II.  

 Bu karışımdan blank kuyucukları dahil tüm kuyucuklara 50 µl dağıtıldı. 
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 Mikroplaka 37 
o
C‟de %5 CO2‟li ortamda 2-3 saat inkübe edildi. İnkübasyon 

süresi hücrenin cinsi ve maksimum hücre yoğunluğuna göre 1 ila 4 saat arasında 

değişkenlik gösterebilir. İnkübasyon süresince gözle yapılan inceleme sonucunda blank 

ile solvent kontrolü arasında belirgin bir fark var ise inkübasyon süresini uzatmak 

gerekli değildir. Çalışmada 1 saatlik inkübasyonun yeterli olduğu gözlemlendi.   

 Kuyucukların içeriği aşağı ve yukarı pipetleme yöntemiyle karıştırıldı ve 

baloncuklar uzaklaştırıldı. 

 690 nm referans alınarak 480 nm‟de OD ölçümü yapıldı (Şekil 3-14). 

480 nm’de okuma

Karıştırılır

37°C, %5 CO2 ‘de 2-4 saat inkübe edilir.

Her bir kuyucuğa 200 µl taze 
kültür besiyeri eklenir.

XTT I ve II 1/100 
oranında karıştırılır.

Her bir kuyucuğa 50 µl I ve II 
karışımından eklenir

PBS solüsyonu 

uzaklaştırılır.Süpernatant uzaklaştırılır ve her 
bir kuyucuk 200 µl PBS ile yıkanır

Besiyeri

XTT testi

 

 

ġekil 3-14: XTT test protokolü 
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G-Sonuçların Değerlendirilmesi  

Test örneği içermeyen kuyucukların (solvent kontrol) OD değerleri % 100 

canlılığı gösterir (E2, F2, G2, B11, C11 ve D11). Solvent kontrollerin 96 kuyucuklu 

mikroplakanın sağ ve sol kenarında bulunmaları sistematik hataların belirlenmesini 

sağlar. Testin anlamlı olabilmesi için, sağ ve sol taraftaki solvent kontrollerin 

ortalamaları ile tüm solvent kontrollerin ortalamaları arasında % 15‟ten fazla fark 

olmaması gerekir. 

Hücre büyüme kontrolleri solventin etkisini belirlemeyi sağlar. Eğer solvent 

kontrollerin değerleri büyüme kontrolleri ile ciddi oranda fark gösterirse, test 

bileşiklerinin inhibisyon değerleri dikkatle yorumlanmalıdır. Mümkünse farklı bir 

solvent seçilmelidir.  

LDH testi için hesaplama; 340 nm‟deki absorbanslar ölçüldü ve NADH tüketimi 

aşağıdaki formüle göre hesaplandı (3-5). Kinetik okumanın ardından OD340 ile zaman 

(dk) grafiği çizilip test bileşiğinin aktivitesinin blank, solvent kontrolü, hücre büyüme 

kontrolü ve LDH kontrolü ile karşılaştırılması mümkün oldu. 

 

NADH tüketimi (nmol/dak/ml) = (ODort/dk x 0,260 x 1000) / 6,2 x 20         (3-5) 

ODort: 340 nm‟deki absorbansların ortalaması  

0,260: ml‟deki reaksiyon hacmi  

1000: sonucu 1 ml‟ye dönüştürülmesi  

6,2: 340 nm‟de NADH milimolar tükenme katsayısı   

20 µl: test için alınan hacim   

 

ODort hesabı için; 1 saat boyunca 5‟er dk ara ile alınan kinetik sonuçlar 

incelendi. 12 ölçüm içerisinde eğrinin en linear olduğu zaman aralığı seçildi. Genelde 

ilk 10 dk değerlendirilmez. Her konsantrasyon için ODort değeri hesaplandı.               

340 nm‟deki absorbans değerlerinden blank absorbansı çıkarıldı. Yukarıda verilen 

formüle göre tüketilen NADH değeri ünite (nmol/dak/ml) olarak hesaplandı. Bulunan 

sonuçlar Triton X-100 ile muamele edilmiş kuyucuklardaki hücrelerin verdiği cevap ile 
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yüzde olarak orantılandı. Triton X-100 ile oluşan cevap % 100 sitotoksik olarak kabul 

edildi.  

XTT testi için hesaplama; 480 nm‟deki absorbanslar 690 nm referans dalga 

boyuna karşı ölçüldü. Her solvent kontrol ve örnek absorbansından blank absorbansı 

çıkarılarak düzeltilmiş OD değerleri elde edildi. Her konsantrasyon için ortalama 

absorbans değerleri hesaplandı. Relatif inhibisyon aktivitesi solvent kontrolünün 

yüzdesi olarak aşağıdaki formüle göre hesaplandı (3-6).  

 

% inhibisyon = 100-(düzeltilmiş ort.ODekstre x100/düzeltilmiş ort.ODsolvent kontrol)   (3-6) 
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4. BULGULAR 

Altı adet bitki karışımı Bölüm 3.4.‟de de belirtildiği şekilde metanol, kloroform 

ve su ile ekstre edildiler. Ekstrelerin genotoksik aktivitelerinin Ames ve umu-test ile 

araştırılmasında öncelikle ekstrelerin bakteriler üzerine sitotoksik etki göstermediği 

konsantrasyonlar (2-50 mg/ml) belirlendi. Ames testinde metanol ve kloroformdaki 

ekstreler için 6,25; 12,5; 25 ve 50 mg/ml, sulu ekstreler için 2 ve 4 mg/ml, umu-testte 

ise her üç tip ekstre için 6,25; 12,5 ve 25 mg/ml konsantrasyonları kullanıldı.  

Genotoksisite testlerinin tekrarlanabilirliklerinin değerlendirilebilmesi için her 

testte pozitif kontrol kullanıldı. Pozitif kontrol olarak Ames testinde –S9 için NF (2 

µg/ml) ve 4-NQO (0,1 µg/ml), +S9 için 2-AA (5 µg/ml) ve umu-testte –S9 için 4-NQO 

(0,463 µg/ml), +S9 için 2-AA (1,85 µg/ml) kullanıldı. Her mikroplakaya uygulanmak 

suretiyle pozitif kontroller her test için 3 kere tekrar edildi. Ames testinde pozitif 

kontrol revertant koloni sayısı 45 3 (-S9) ve 43 5 (+S9), umu-testte ise pozitif kontrol 

indüksiyon faktörü 6,692  0,692 (-S9) ve 3,600  0,476 (+S9) olarak tespit edildi.   

İncelenen bitki karışımlarının metanol, kloroform ve su ile ekstrelerinin Ames 

testi sonuçları Tablo 4-1‟de verilmiştir. Her ekstrenin çalışılan tüm konsantrasyonları 

için S9 fraksiyonsuz ve S9 fraksiyonlu yapılan test sonuçlarının verildiği tabloda, 

Bölüm 3.5.2.1.‟de belirtildiği üzere değerlendirilme yapılabilmesi için, revertant koloni 

oranları
4
 ve P değerleri

5
 görülmektedir. Mutajenik aktivite gösteren bitki ekstreleri için 

revertant koloni sayılarının çözücü kontrollerine ait koloni sayıları ile kıyasları Şekil 4-

1-Şekil 4-14‟de gösterilmiş ve mutajenik aktivitenin pozitif olarak değerlendirildiği 

sınır değer olan revertant koloni oranı (=2) kırmızı kesik çizgi ile belirtilmiştir.  

                                                 

 

4 test bileşiğinin revertant koloni sayısı/çözücü kontrol grubunun revertant koloni 

sayısı 
 
5 test bileşeni ile çözücü kontrol grubundan elde edilen sonuçların Student-t test 

ile kıyaslanması sonucu elde edilen anlamlılık değeri 
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Tablo 4-1: Ames test sonuçları 

Örnek 

No*

Kons. 

(mg/ml) 

Revertant 

koloni 

oranı**

P *** Revertant 

koloni 

oranı**

P *** Revertant 

koloni 

oranı**

P *** Revertant 

koloni 

oranı**

P ***

1C 6,25 0,45 0,500 0,30 0,051 0,87 0,259 0,82 0,500

12,5 0,74 0,058 0,74 0,500 0,87 0,371 0,62 0,187

25 1,04 0,115 0,89 0,322 0,35 0,115 0,62 0,058

50 1,19 0,051 0,89 0,322 1,22 0,125 0,82 0,500

1M 6,25 0,83 0,500 0,57 0,259 1,37 0,257 1,64 0,033

12,5 0,83 0,500 0,57 0,259 1,37 0,187 1,54 0,103

25 1,00 0,058 0,70 0,500 1,26 0,074 1,75 0,339

50 1,67 0,187 2,27 0,125 1,13 0,051 2,36 0,205

1W 2 0,94 0,122 0,85 0,453 1,01 0,124 1,45 0,165

4 1,00 0,187 0,54 0,500 2,52 0,008 5,76 0,004

2C 6,25 0,27 0,259 0,89 0,246 1,57 0,187 1,17 0,051

12,5 0,30 0,500 0,74 0,500 0,17 0,051 0,35 0,115

25 0,27 0,259 0,74 0,500 0,17 0,051 1,17 0,051

50 1,07 0,115 0,59 0,259 0,35 0,115 1,57 0,033

2M 6,25 0,59 0,259 0,89 0,322 1,26 0,174 1,40 0,074

12,5 0,45 0,058 1,46 0,163 1,05 0,058 1,62 0,187

25 0,54 0,051 2,23 0,362 1,34 0,058 2,05 0,187

50 0,89 0,187 1,78 0,144 1,34 0,500 2,09 0,051

2W 2 0,96 0,321 0,87 0,120 1,02 0,120 1,34 0,090

4 1,06 0,103 3,48 0,007 2,18 0,001 3,90 0,000

3C 6,25 0,31 0,058 0,53 0,500 0,21 0,190 1,13 0,126

12,5 0,41 0,115 0,80 0,310 0,30 0,130 1,59 0,051

25 0,41 0,174 1,34 0,051 0,41 0,117 1,74 0,024

50 1,22 0,115 1,54 0,408 0,56 0,199 2,79 0,013

3M 6,25 0,21 0,187 0,45 0,398 0,51 0,500 0,05 0,408

12,5 0,54 0,500 0,83 0,211 0,57 0,100 1,03 0,115

25 0,54 0,500 0,76 0,321 0,72 0,100 0,91 0,187

50 0,21 0,010 0,84 0,500 0,84 0,100 1,51 0,500

3W 2 0,65 0,067 1,12 0,342 0,99 0,121 1,87 0,068

4 0,47 0,371 1,61 0,058 1,49 0,100 7,15 0,000

16,283,12 15,90 18,04 

TA98 –S9 TA98 +S9 TA100 –S9 TA100 +S9

Pozitif Kontrol  

*1 No‟lu örneğin klorofomdaki ekstresi (1C); metanoldeki ekstresi (1M); sudaki ekstresi (1W) 
2 No‟lu örneğin klorofomdaki ekstresi (2C); metanoldeki ekstresi (2M); sudaki ekstresi (2W) 

3 No‟lu örneğin klorofomdaki ekstresi (3C); metanoldeki ekstresi (3M); sudaki ekstresi (3W) 

4 No‟lu örneğin klorofomdaki ekstresi (4C); metanoldeki ekstresi (4M); sudaki ekstresi (4W) 

5 No‟lu örneğin klorofomdaki ekstresi (5C); metanoldeki ekstresi (5M); sudaki ekstresi (5W) 

6 No‟lu örneğin klorofomdaki ekstresi (6C); metanoldeki ekstresi (6M); sudaki ekstresi (6W) 

**Test örneği revertant koloni sayısının çözücü kontrol revertant koloni sayısına oranı  

***Student T-test 
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Tablo 4-1. devamı  

 

Örnek 

No*

Kons. 

(mg/ml)

Revertant 

koloni oranı 

**

P*** Revertant 

koloni oranı 

**

P*** Revertant 

koloni oranı 

**

P*** Revertant 

koloni oranı 

**

P***

4C 6,25 0,54 0,500 0,30 0,234 0,51 0,051 1,13 0,092

12,5 0,70 0,046 0,22 0,126 0,50 0,058 1,34 0,163

25 0,71 0,058 0,38 0,311 0,70 0,173 0,92 0,322

50 0,54 0,500 0,68 0,355 0,72 0,118 1,43 0,118

4M 6,25 0,35 0,371 2,41 0,012 0,30 0,051 2,97 0,108

12,5 0,47 0,187 2,41 0,001 0,45 0,058 2,12 0,060

25 1,06 0,115 3,22 0,007 0,60 0,051 1,09 0,187

50 1,74 0,327 8,84 0,005 0,60 0,051 0,45 0,147

4W 2 1,01 0,236 0,67 0,130 0,98 0,211 1,56 0,650

4 0,71 0,362 0,80 0,187 1,03 0,187 5,23 0,000

5C 6,25 1,67 0,115 1,88 0,500 0,08 0,070 2,38 0,191

12,5 2,67 0,051 3,22 0,079 0,28 0,024 2,56 0,008

25 1,05 0,187 1,61 0,058 0,17 0,017 3,66 0,006

50 4,19 0,000 2,41 0,246 0,28 0,050 3,11 0,005

5M 6,25 0,67 0,259 1,33 0,246 0,17 0,051 1,73 0,187

12,5 1,67 0,074 1,50 0,079 0,35 0,009 3,02 0,259

25 1,67 0,115 4,21 0,187 0,52 0,115 1,67 0,187

50 0,67 0,259 0,50 0,079 0,35 0,115 0,80 0,187

5W 2 0,34 0,101 0,56 0,060 1,23 0,089 1,34 0,087

4 0,22 0,074 0,54 0,500 1,95 0,115 3,31 0,001

6C 6,25 1,33 0,125 2,95 0,079 0,31 0,137 2,05 0,007

12,5 1,33 0,174 2,95 0,002 0,47 0,017 2,12 0,003

25 0,33 0,500 1,33 0,174 0,48 0,024 2,44 0,002

50 0,33 0,500 1,61 0,246 0,60 0,010 2,93 0,022

6M 6,25 0,35 0,125 1,34 0,051 0,40 0,051 2,70 0,000

12,5 1,05 0,187 2,14 0,007 0,89 0,322 3,47 0,000

25 0,70 0,362 5,09 0,001 0,45 0,058 4,75 0,000

50 0,71 0,187 4,82 0,014 0,30 0,051 6,39 0,000

6W 2 0,98 0,120 1,12 0,056 0,98 0,412 1,34 0,382

4 1,37 0,119 1,31 0,080 0,82 0,500 1,54 0,581

16,28±3,12 15,90±4,21 18,04±5,41 20,52±4,98

TA98 –S9 TA98 +S9 TA100 –S9 TA100 +S9

Pozitif Kontrol  
*1 No‟lu örneğin klorofomdaki ekstresi (1C); metanoldeki ekstresi (1M); sudaki ekstresi (1W) 
2 No‟lu örneğin klorofomdaki ekstresi (2C); metanoldeki ekstresi (2M); sudaki ekstresi (2W) 

3 No‟lu örneğin klorofomdaki ekstresi (3C); metanoldeki ekstresi (3M); sudaki ekstresi (3W) 

4 No‟lu örneğin klorofomdaki ekstresi (4C); metanoldeki ekstresi (4M); sudaki ekstresi (4W) 

5 No‟lu örneğin klorofomdaki ekstresi (5C); metanoldeki ekstresi (5M); sudaki ekstresi (5W) 

6 No‟lu örneğin klorofomdaki ekstresi (6C); metanoldeki ekstresi (6M); sudaki ekstresi (6W) 

**Test örneği revertant koloni sayısının çözücü kontrol revertant koloni sayısına oranı  

***Student T-test 
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ġekil 4-1: 1 No’lu örneğin sulu ekstresinin (1W) TA100 S9 sonucu 

 

ġekil 4-2: 2 No’lu örneğin sulu ekstresinin (2W) TA98 S9 sonucu 

 

ġekil 4-3: 2 No’lu örneğin sulu ekstresinin (2W) TA100 S9 sonucu 
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ġekil 4-4: 3 No’lu örneğin sulu ekstresinin (3W) TA100 S9 sonucu 

 

ġekil 4-5: 3 No’lu örneğin kloroformdaki ekstresinin (3C) TA100 S9 sonucu 

 

ġekil 4-6: 4 No’lu örneğin metanoldeki ekstresinin (4M) TA98 S9 sonucu 



 

87 

 

 

ġekil 4-7: 4 No’lu örneğin sudaki ekstresinin (4W) TA100 S9 sonucu 

 

ġekil 4-8: 5 No’lu örneğin kloroformdaki ekstresinin (5C) TA98 S9 sonucu 

 

ġekil 4-9: 5 No’lu örneğin kloroformdaki ekstresinin (5C) TA100 S9 sonucu 
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ġekil 4-10: 5 No’lu örneğin sudaki ekstresinin (5W) TA100 S9 sonucu 

 

ġekil 4-11: 6 No’lu örneğin kloroformdaki ekstresinin (6C) TA98 S9 sonucu 

 

ġekil 4-12: 6 No’lu örneğin kloroformdaki ekstresinin (6C) TA100S9sonucu 
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ġekil 4-13: 6 No’lu örneğin metanoldeki ekstresinin (6M) TA98 S9 sonucu 

 

ġekil 4-14: 6 No’lu örneğin metanoldeki ekstresinin (6M) TA100 S9 sonucu 

 

TA98 suşu üzerine ekstrelerin mutajenik aktiviteleri incelendiğinde; 5 no‟lu 

bitki karışımının sadece kloroformdaki ekstresi metabolik aktivasyona bağlı olmaksızın 

mutajenik etki gösterirken, 4 ve 6 no‟lu örneklerin metanoldeki ekstreleri, 6 no‟lu 

örneğin kloroformdaki ekstresi ve 2 no‟lu örneğin sudaki ekstresi ancak metabolik 

aktivasyon varlığında mutajenik etki göstermiştir (Tablo 4-1; Şekil 4-2, 4-6, 4-8, 4-11, 

4-13).  

TA100 suşu üzerine ekstrelerin mutajenik aktiviteleri incelendiğinde; 6 no‟lu 

bitki karışımı hariç tüm sulu ekstrelerde 4 mg/ml konsantrasyon için metabolik 

aktivasyon varlığında mutajenik aktivite tespit edilirken sadece 1 ve 2 no‟lu bitki 

karışımlarının sulu ekstreleri metabolik aktivasyona bağlı kalmaksızın mutajenik 
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aktivite göstermişlerdir (Tablo 4-1; Şekil 4-1, 4-3, 4-4, 4-7, 4-10). 3, 5 ve 6 no‟lu 

örneklerin kloroformdaki ekstrelerinin ve sadece 6 no‟lu örneğin metanoldeki 

ekstresinin metabolik aktivasyona bağlı olarak mutajenik etkili olduğu tespit edilmiştir 

(Tablo 4-1; Şekil 4-5, 4-9, 4-12, 4-14). 

Mutajenik aktivitenin tespit edildiği bitki ekstrelerinde gerek TA98 gerekse de 

TA100 suşlarının kullanıldığı Ames testinde doza bağlı olarak mutajenik aktivitede 

değişim gözlemlendi (Tablo 4-1).  

İncelenen bitki karışımlarının metanol, kloroform ve sulu ekstreleri ile yapılan 

umu-testi sonuçları Tablo 4-2 - Tablo 4-4‟de verilmiştir. Her ekstrenin çalışılan tüm 

konsantrasyonları için metabolik aktivasyonsuz ve metabolik aktivasyon sağlanarak 

yapılan test sonuçlarının verildiği tabloda, Bölüm 3.5.2.2.‟de belirtildiği üzere 

değerlendirilme yapılabilmesi için, büyüme faktörü (G), β-gal. aktivitesi (Us) ve 

indüksiyon oranı (IR) görülmektedir. Umu-test sonuçları 3 farklı ekstrenin bir arada 

incelenebilmesi için Şekil 4-15 - Şekil 4-20‟de de ayrıca gösterilmiştir.   

En yüksek mutajenik aktivite IR=2,142 değeri ile 1 no‟lu bitki karışımının sudaki 

ekstresinin 25 mg/ml konsantrasyonu için metabolik aktivasyona bağlı olarak tespit 

edilmiştir (Tablo 4-4; Şekil 4-15). Mutajenite gözlemlendiği durumlar zayıf mutajenik 

aktiviteli (IR=1,500-2,142) olup genelde metabolik aktivasyon durumunda 

gerçekleşmiştir (Tablo 4-2, 4-3, 4-4).   
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Tablo 4-2: Metanol ekstrelerinin umu-test sonuçları 

 

 - S9  + S9  - S9  +S9  - S9  +S9

1M 6,25 1,180 0,913 0,738 0,388 0,906 0,863

12,5 1,235 0,858 0,706 0,606 0,868 1,368

25 1,220 1,090 0,666 0,432 0,834 0,964

2M 6,25 1,118 1,027 0,613 0,592 0,935 1,281

12,5 1,094 1,109 0,656 0,635 1,006 1,376

25 1,129 1,360 0,704 0,775 1,081 1,679

3M 6,25 1,049 1,036 0,522 0,537 0,817 1,449

12,5 1,101 1,085 0,579 0,553 0,911 1,490

25 1,125 1,166 0,735 0,580 1,174 1,589

4M 6,25 0,903 1,085 0,501 0,523 0,734 1,133

12,5 1,136 1,136 0,739 0,726 1,125 1,712

25 1,017 1,125 0,673 0,571 1,007 1,239

5M 6,25 0,980 1,139 0,498 0,438 0,853 0,842

12,5 1,020 1,193 0,548 0,475 0,948 0,902

25 1,024 1,351 0,612 0,447 1,049 0,799

6M 6,25 1,018 1,108 0,460 0,405 1,043 1,015

12,5 1,060 1,166 0,516 0,471 1,171 1,183

25 1,008 1,325 0,517 0,474 1,172 1,192

Örnek No
Kons.                

(mg/ml)  Büyüme faktörü (G)

 β-galaktosidaz 

aktivitesi (U) İndüksiyon faktörü (IR)

Metanol ile ekstraksiyon

*

Pozitif Kontroller için Indüksiyon Faktörü; 6,692  0,692 (-S9) ve 3,600  0,476 (+S9) 
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Tablo 4-3: Kloroform ekstrelerinin umu-test sonuçları 

 

 - S9  + S9  - S9  +S9  - S9  +S9

1C 6,25 1,248 0,901 0,771 0,690 0,941 1,559

12,5 1,340 0,781 0,625 0,695 0,774 1,571

25 1,162 0,988 0,605 0,886 0,744 2,006

2C 6,25 1,161 0,800 0,657 0,453 1,007 1,061

12,5 1,090 0,789 0,824 0,428 1,247 1,003

25 0,417 0,712 0,913 0,418 1,165 0,979

3C 6,25 1,140 1,029 0,531 0,434 0,800 1,130

12,5 1,120 1,056 0,586 0,514 0,904 1,361

25 1,030 1,013 0,666 0,509 1,009 1,324

4C 6,25 1,065 1,041 0,556 0,509 0,846 1,043

12,5 1,091 1,069 0,588 0,572 0,862 1,203

25 1,178 1,117 0,606 0,687 0,918 1,556

5C 6,25 0,960 1,082 0,667 0,522 0,830 0,988

12,5 0,938 1,110 0,831 0,541 1,179 1,008

25 0,884 1,081 1,035 0,626 1,500 1,159

6C 6,25 0,973 0,965 0,453 0,411 1,030 1,030

12,5 1,092 1,191 0,518 0,409 1,174 1,024

25 1,096 1,223 0,490 0,392 1,107 0,972

Örnek No
Kons.  

(mg/ml)
 Büyüme faktörü (G)

 β-galaktosidaz 

aktivitesi (U)
İndüksiyon faktörü (IR)

Kloroform ile ekstraksiyon

 
*Pozitif Kontroller için Indüksiyon Faktörü; 6,692  0,692 (-S9) ve 3,600  0,476 (+S9) 
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Tablo 4-4: Sulu ekstrelerin umu-test sonuçları 

 

 - S9  + S9  - S9  +S9  - S9  +S9

1W 6,25 1,139 1,034 0,623 0,567 1,011 1,199

12,5 1,107 1,053 0,723 0,668 1,181 1,422

25 1,074 0,955 1,013 1,038 1,670 2,142

2W 6,25 1,581 2,068 0,596 0,437 0,943 0,876

12,5 1,503 2,404 0,675 0,579 1,076 1,186

25 2,094 3,215 1,102 0,855 1,772 1,728

3W 6,25 1,095 0,979 0,549 0,449 0,842 1,141

12,5 1,155 0,995 0,714 0,527 1,121 1,352

25 1,068 0,980 0,768 0,600 1,184 1,498

4W 6,25 1,105 1,076 0,596 0,545 0,930 1,123

12,5 1,121 1,092 0,711 0,555 1,105 1,147

25 1,093 1,148 0,813 0,618 1,260 1,244

6,25 0,987 1,011 0,519 0,531 0,863 1,040

5W 12,5 1,043 1,060 0,565 0,592 0,953 1,166

25 1,059 1,049 0,634 0,778 1,068 1,466

6,25 0,996 1,028 0,648 0,490 1,104 1,192

6W 12,5 1,059 1,110 0,827 0,592 1,415 1,439

25 1,153 1,217 1,034 0,739 1,774 1,798

Örnek 

No

Kons. 

(mg/ml)
 Büyüme faktörü (G)

 β-galaktosidaz 

aktivitesi (U)
İndüksiyon faktörü (IR)

Su ile ekstraksiyon

 
*Pozitif Kontroller için Indüksiyon Faktörü; 6,692  0,692 (-S9) ve 3,600  0,476 (+S9) 
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ġekil 4-15: 1 No’lu örneğe ait umu-test sonuçları 

 

ġekil 4-16: 2 No’lu örneğe ait umu-test sonuçları 

 

ġekil 4-17: 3 No’lu örneğe ait umu-test sonuçları 
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ġekil 4-18: 4 No’lu örneğe ait umu-test sonuçları 

 

ġekil 4-19: 5 No’lu örneğe ait umu-test sonuçları 

 

ġekil 4-20: 6 No’lu örneğe ait umu-test sonuçları 
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Bitki karışım ekstrelerinin sitotoksik aktiviteleri, HeLa hücre hatları üzerinde 

yapılan, membran bütünlüğü üzerine etkinin tayin edildiği LDH testi ile metabolik 

toksisite, solunum zinciri üzerine etkinin tayin edildiği XTT testleri kullanılarak 

incelendi. Her ekstrenin tüm konsantrasyonları için sitotoksisite testleri aynı zamanda 

3‟er tekrarlı ve farklı zamanlarda 2‟şer tekrarlı olarak yapıldı. LDH ve XTT testlerinde 

çalışılan konsantrasyonlar, metanol ve kloroform ekstreleri için 3,125; 6,25; 12,5 ve 25 

mg/ml iken sulu ekstreler için 6 mg/ml‟di.  

Test bileşiğine maruz bırakılmış HeLa hücrelerinin 340 nm‟deki 

absorbanslarının ölçülmesiyle NADH tüketiminin hesaplandığı LDH testinde, pozitif 

kontrol olarak kullanılan Triton X-100 ile kıyaslama sonucu % sitotoksisite tayin edildi 

(Bölüm 3.5.3.2). Bitki ekstrelerinin LDH testinden elde edilen IC50 değerleri Tablo 4-

5‟de, sitotoksisite değerleri ise Şekil 4-21 - Şekil 4-26‟da gösterilmiştir.  

 

Tablo 4-5: LDH ve XTT test sonuçları 

 

Ekstre
LDH XTT

1 Su 20,96 33,14

Metanol 63,53 84,73

Kloroform 24,41 27,41

2 Su 48,43 104,67

Metanol 21,67 23,53

Kloroform 22,78 21,33

3 Su 6,52 83,71

Metanol 59,45 35,94

Kloroform 59,45 26,86

4 Su 23,64 23,47

Metanol 19,12 25,12

Kloroform 9,54 21,33

5 Su 18,59 53,53

Metanol 11,12 18,75
Kloroform 18,52 19,80

6 Su 60,64 55,92

Metanol 36,91 21,90
Kloroform 19,86 19,48

IC50 (mg/ml)

Örnek no
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ġekil 4-21: 1 No’lu örneğe ait LDH test sonuçları 
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ġekil 4-22: 2 No’lu örneğe ait LDH test sonuçları 
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ġekil 4-23: 3 No’lu örneğe ait LDH test sonuçları 
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ġekil 4-24: 4 No’lu örneğe ait LDH test sonuçları 
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ġekil 4-25: 5 No’lu örneğe ait LDH test sonuçları 

 

ġekil 4-26: 6 No’lu örneğe ait LDH test sonuçları 
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Bitki ekstrelerinin XTT testinden elde edilen IC50 değerleri ise Tablo 4-5‟de 

verilmiştir. 480 nm‟deki absorbansların ölçülmesi ve hücre canlılığının blank ile 

kıyaslanması sonucu tayin edilen (Bölüm 3.5.3.2) % relatif inhibisyon değerleri Şekil 4-

27 - Şekil 4-32‟de gösterilmiştir.  

 

 

ġekil 4-27: 1 No’lu örneğe ait XTT test sonuçları 

 

ġekil 4-28: 2 No’lu örneğe ait XTT test sonuçları 
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ġekil 4-29: 3 No’lu örneğe ait XTT test sonuçları 

 

ġekil 4-30: 4 No’lu örneğe ait XTT test sonuçları 
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ġekil 4-31: 5 No’lu örneğe ait XTT test sonuçları 
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ġekil 4-32: 6 No’lu örneğe ait XTT test sonuçları 
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5. TARTIġMA 

Halk arasında özellikle soğuk algınlığı, üst solunum yolu enfeksiyonları, sindirim 

ve kalp-damar sistemi hastalıkları, dermatolojik ve psikolojik rahatsızlıklar, zayıflama 

rejimleri ve diyetlerde yaygın olarak kullanılan, daha çok çay olarak tercih edilen bitkiler 

gerek zengin kimyasal içerikleri gerekse de üretimleri, depolanmaları veya işlenmeleri 

esnasında bulaşan tarım ilaçları, ağır metaller gibi kimyasallardan dolayı toksik etki 

potansiyellerine sahip olabilmektedirler (Tovar ve Petzel 2009). İçeriklerine bağlı olarak 

toksik potansiyele sahip oldukları belirlenmiş bitkilerin rapor edildiği çalışmaların sayısı 

göz ardı edilemeyecek kadar çoktur (Steenkamp ve ark. 2005; 2009, Akinboro ve Bakare 

2007, Santos ve ark. 2011, Sortibran ve ark. 2011). Liang ve arkadaşları tarafından Çin‟de 

yapılan bir araştırmada, tıbbi bitkilerdeki çeşitli metallerin (Na, Mg, Ca, Fe, Cu, Zn, Mn, 

Co, Cr, Ni, Mo, ağır metallerden As, Pb ve Cd) kalıntıları incelenmiş, özellikle Lonicera 

japonica Thunberg ve Morinda officinalis bitkilerinde 10 mg/100 g‟ın üzerinde As 

bulunduğu rapor edilmiştir (Liang ve ark. 1998). Türk Farmakopesine de girmiş olan, 

sedatif etkisi nedeniyle kullanılan Passiflora alata Brezilya‟lı bir grup araştırmacı 

tarafından araştırılmış ve genotoksik aktivitelerinden dolayı insan sağlığı üzerine 

risklerinin muhakkak değerlendirilmesinin gerekli olduğu bildirilmiştir (Boeiraa ve ark. 

2010). Benzer şekilde, yatıştırıcı ve uykuyu arttırıcı özellikleri nedeniyle kullanılan 

Valeriana officinalis‟in içerdiği valepotriatların, zencefilde bulunan bazı bileşiklerin 

genotoksik etkili olduğu yapılan çalışmalar ile tespit edilmiştir (Fernandez ve ark. 2004, 

Işık 2007, Tovar ve Petzel 2009).   

Çalışmada toksisiteleri yönünden incelenen bitki karışımları; soğuk algınlığı ve 

üst solunum yolu enfeksiyonları için kullanılan 1 ve 2 no‟lu örnek, sinirsel bozukluklar 

ve stres için kullanılan 3 no‟lu örnek, sindirim rahatsızlıkları için kullanılan 4 no‟lu 

örnek,  afrodizyak etki için kullanılan 5 no‟lu örnek ve zayıflama amaçlı kullanılan 6 

no‟lu örnek İstanbul‟daki aktarlardan toplanmış olup halk arasında sıklıkla %1-5 (1-5 

mg/ml) oranında çay olarak tüketilmektedirler. Ancak, zararsız olduğu düşünülerek 

fazla miktarda tüketilmesinde sakınca görülmemesi bitki çaylarının günlük alım 

miktarını arttırmaktadır. Yaygın kullanımları çay şeklinde olan bu bitki karışımlarının 
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sudaki ekstrelerinin dışında kloroform ve metanoldeki ekstrelerinin de çalışılmasındaki 

amaç, suya az miktarda geçebilen ancak uzun süreli kullanılması durumundaki risklerin 

belirlenebilmesidir.  

Genotoksisite tayinlerinde sıklıkla kullanılan ve en güvenilir yöntemlerin başında 

gelen testler, Ames ve umu-testtir. Yapılan bir çalışmada karsinojen ve non-karsinojen olan 

300 madde Ames test sistemine tabi tutulmuş ve Ames test sisteminin karsinojen maddeleri 

mutajen olarak tespiti % 90 bulunurken, non-karsinojenlerin non-mutajen olarak tespiti % 

87 olarak bulunmuştur (McCann ve Ames 1976). Ames testinde suşlar DNA tamir 

mekanizmasından yoksunken ve testin esasını “geri mutasyon” oluştururken, umu-test 

mutajen bir maddeye karşı gelişen DNA tamir mekanizması cevabından sorumlu umu 

operonunun ifade edilme düzeyinin saptanmasına dayanır (Maron ve Ames 1983, Oda ve 

ark. 1985, McDaniels ve ark. 1990, Özhan ve Alpertunga 2003). Bu testler ksenobiyotik 

toksisitesinin incelenmesinde olduğu gibi bitki/bitki karışımlarının genotoksik 

aktivitelerinin tespitinde de oldukça sık kullanılmaktadırlar.  

Schimmer ve arkadaşları, halk arasında kullanılan 55 bitki ekstresinin 44‟ünde 

Ames testi ile mutajenik aktivite tespit etmişlerdir (Schimmer ve ark. 1994). Hong ve 

arkadaşları tarafından Afrika‟da mikrobiyal hastalıklar, stres kaynaklı rahatsızlıklar ve 

enflamasyonlar için yaygın kullanılan Alvhomea cardifolia, Cnestis ferruginea, 

Lonchocarpus sericeus, Trema orientalis ve Senne alata bitkileri S. typhimurium TA98, 

TA100, TA1535, TA1537 ve Escherichia coli WP2uvrA suşları ile Ames testi 

kullanılarak incelenmiş, S. alata‟nın potansiyel mutajen olduğu ve insan sağlığı üzerine 

risklerinin tespit edilerek önlem alınması gerektiği rapor edilmiştir (Hong ve Lyu 2011). 

D´eciga-Campos ve arkadaşları, Meksika‟da kullanılan bir grup tıbbi bitki üzerinde 

yaptıkları bir çalışma sonucu Gnaphalium sp. ve Valeriana procera ekstrelerinin S9 

fraksiyonuna bağlı olmaksızın TA98 suşları üzerine, sadece S9 fraksiyonu varlığında ise 

TA100 suşları üzerine genotoksik etkili olduğunu rapor etmişlerdir (D´eciga-Campos 

2007). Çin‟de sıklıkla kullanılan geleneksel tıbbi bir bitki olan Scutellaria baicalensis 

TA98, TA100 ve TA102 suşları üzerine konsantrasyona bağlı olmaksızın mutajenik etki 

göstermiştir (Zhao ve ark. 2011). Brezilya‟da enflamasyon ve romatizmal hastalıklar için 

kullanılan Echinodorus macrophyllus sulu ekstrenin TA98 suşunda revertant koloni 

sayısını 22 kat arttırdığı, SOS cevaba bağlı olarak β-galaktosidaz aktivitesinde ise 12 kat 
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artışa sebep olduğu tespit edilmiştir (Vidal ve ark. 2010). Brosimum gaudichaudii 

Brezilya‟da vitiligoda kullanılan popüler bir bitkidir. Su ve metanoldeki ekstrelerinin 

TA100, TA98, TA102 ve TA97a suşlarında mutajenik etkiye, Çin hamster over 

hücrelerinde klastojenik etkiye sebep oldukları rapor edilmiştir (Varanda ve ark. 2002).  

Özellikle karışım olarak kullanılan bitki çaylarında doğal içeriklerinin 

zenginliğine bağlı olarak risk artabilmektedir. Razak ve arkadaşları tarafından 

Güneydoğu Asya ve Avustralya‟da sıklıkla kullanılan, afrodizyak etkili 3 adet bitki 

üzerinde (Eurycoma longifolia, Helminthostachys zeylanica ve Tacca integrifolia) 

TA98 ve TA100 suşları kullanılarak Ames testi ile inceleme yapılmış, T. integrifolia 

mutajenik etki gösterirken H.zeylenica ve T. integrifolia karışımının ayrı ayrı 

ekstrelerinden çok daha fazla sitotoksik etki oluşturduğu rapor edilmiştir (Razak ve ark. 

2007). Özmenteşe ve Alpertunga, halk arasında tedavi amacıyla kullanılan ve içeriğinde 

altın otu, anason, ardıç, at kuyruğu, funda, hatmi, hayıt, hevhulma, ıhlamur, ısırgan otu, 

kantaron, karabaş otu, kuşburnu, lavanta, maydanoz, ökaliptus, ökse otu, papatya, pelin 

otu, rezene, sinameki, tarçının bulunduğu bazı bitkisel çayların genotoksik aktivitelerini 

umu-test ile incelemişlerdir. İkisi tek drog, diğerleri ise karışım halde olan bitki 

çaylarından ikisinin zayıf mutajenik etki gösterdiği tespit edilmiştir (Özmenteşe ve 

Alpertunga 1995). Pyungwi-san Japonya ve Kore‟de gastrointestinal şikayetler için 

sıklıkla kullanılan 6 bitkiden oluşan bir karışımdır. Shin ve arkadaşları tarafından 

Pyungwi-san karışımının ekstresinin S. typhimurium TA98, TA100, TA1537 ve E. coli 

WP2uvrA ile Ames testi sonucu genotoksik olduğu tespit edilmiş ve mekanizmasının 

ayrıntılı olarak araştırılması gerektiği rapor edilmiştir (Shin ve ark. 2011).  

Ames ve umu-testlerinin bitki çalışmalarında sıklıkla kullanılma nedenlerinden 

biri de mutajen/karsinojenik madde tespitinin yanı sıra antimutajenik ve 

antikarsinojenik madde tespitine de imkan vermesidir  (Fratianni ve ark. 2007). Reid ve 

arkadaşları tarafından 42 adet Güney Afrika bitkisinin diklormetan ve metanolle 

ekstrelerinin Ames testi ile mutajenik ve antimutajenik aktivite tayini yapılmış ve 6 

türün S9 fraksiyonu varlığında antimutajenik etkili olduğu tespit edilmiştir (Reid ve ark. 

2006).  Özbek ve arkadaşları, Ames testi ile Doğu Anadolu Bölgesinde yetişen ve tıbbi 

öneme sahip Origanum vulgare, Artemisia absinthium, Achillea millefolium, 

Helychrysum pilicatum, Salvia nemerosa; Salvia verticillata Nepeta racemosa ve Salvia 
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limbata bitki türlerinin antimutajenik ve antikarsinojenik özelliklerini araştırmışlar ve 

O.vulgare, A.absinthium, A.millefolium, H.pilicatum ve S.nemerosa bitki ekstrelerinin 

TA1535 suşunda doza bağlı olarak belli ölçülerde antimutajenik aktivite gösterirken, 

TA1538 suşunda sadece S.verticillata ve H.pilicatum bitki ekstrelerinin yine doza bağlı 

olarak antimutajenik aktivite gösterdiğini bildirmişlerdir (Özbek 2006). Kansere yol 

açan serbest radikalleri ve oluşan reaksiyonu antioksidan özelliğiyle bertaraf eden 

devedikeni bitkisinden elde edilen flavonoidlerin Ames testiyle incelendiği bir 

çalışmada bu bitkideki flavonoidlerin 2-amino fluoren ve 4-NQO mutajenlerine karşı 

güçlü antimutajenik etki gösterdikleri belirtilmiştir (Kaleeswaran ve ark. 2009). Benzer 

şekilde, Miyazawa ve arkadaşları tarafından yapılan bir araştırmada mutajen bir madde 

olan 3-amino-1,4-dimetil-5H-prido[4,3-b]indolün S. typhimurium TA1535/ pSK1002 

suşları üzerine olan mutajenik etkilerinin Prunus mume‟nin metanoldeki ekstresi 

tarafından baskılandığı rapor edilmiştir (Miyazawa ve ark. 2003). 

Çalışmamızda bitki karışımlarının genotoksik aktiviteleri hem Ames hem de 

umu-test kullanılarak incelendi. Örneklerin S.typhimurium TA98 suşu kullanılarak 

gerçekleştirilen Ames test ile çerçeve kayması mutasyonuna sebep olup olmayacağının 

incelenmesinde varılan sonuç; 2 no‟lu örneğin sudaki ekstresi, 6 no‟lu örneğin 

kloroformdaki ekstresi, 4 ve 6 no‟lu örneklerin metanoldeki ekstreleri metabolik 

aktivasyon varlığında, 5 no‟lu örneğin metanoldeki ekstresi ise metabolik aktivasyona 

bağlı olmaksızın mutajenik aktivite göstermiştir. Örneklerin S.typhimurium TA100 suşu 

kullanılarak gerçekleştirilen Ames test ile baz çifti substitüsyonuna sebep olup 

olmayacağının incelenmesinde varılan sonuç;  6 no‟lu bitki karışımı hariç tüm sulu 

ekstrelerde 4 mg/ml konsantrasyon için metabolik aktivasyon varlığında mutajenik 

aktivite tespit edilirken sadece 1 ve 2 no‟lu bitki karışımlarının sulu ekstreleri metabolik 

aktivasyona bağlı kalmaksızın mutajenik aktivite gözlemlenmiştir. 3, 5 ve 6 no‟lu 

örneklerin kloroformdaki ekstrelerinin ve sadece 6 no‟lu örneğin metanoldeki 

ekstresinin metabolik aktivasyona bağlı olarak mutajenik etkili olduğu tespit edilmiştir. 

Ames testi ile elde edilen bazı pozitif sonuçlar umu-testte negatif olarak gözlemlendi (3 

ve 6 no‟lu örneklerin kloroformdaki ekstreleri, 5 ve 6 no‟lu örneklerin metanoldeki 

ekstreleri, 3, 4 ve 5 no‟lu örneklerin sudaki ekstreleri). Aksine, umu-test ile pozitif 

sonuç elde edilen bazı ekstrelerde ise Ames testi negatif sonuç verdi (1 ve 4 no‟lu 
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örneklerin kloroformdaki ekstreleri, 2 ve 3 no‟lu örneklerin metanoldeki ekstreleri, 6 

no‟lu örneklerin sudaki ekstreleri). Buna karşılık, 1 ve 2 no‟lu örneklerin sudaki 

ekstreleri, 4 no‟lu örneğin metanoldeki ekstresi ve 5 no‟lu örneğin kloroformdaki 

ekstresi için Ames testine benzer şekilde mutajenik aktivite tespit edilmiştir.  Örneklerin 

12,5 mg/ml‟dan düşük konsantrasyonları için umu-test ile mutajenik aktivite 

gözlemlenmedi. Her ne kadar farklı sonuçlar elde edilse de gerek Ames testinin umu-

teste göre daha hassas bir test olması gerekse de her iki test ile örneklerde göz ardı 

edilmeyecek mutajenik aktivitelerin tespit edilmiş olması bitki çaylarının genotoksik 

potansiyellerinin ileri tetkiklerle de araştırılması gerektiğini göstermektedir. 

Bitkilerin sitotoksik etkileri çeşitli hücre hatları üzerinde in vitro testler ile 

belirlenebilmektedir. Demirgan ve arkadaşları, Papaver alkaloidlerinin Vero ve HeLa 

hücre hatları üzerine sitotoksik etkisini MTT test ile değerlendirmiştir. Berberin ve 

makrantin en yüksek sitotoksik aktiviteyi HeLa hücrelerine karşı gösterirken, Vero 

hücrelerine karşı düşük sitotoksik aktivite göstermişlerdir. Mekambrin alkaloidinin ise 

Vero hücrelerinde 100 μg/ml konsantrasyonda, HeLa hücreleri için ise 150 μg/ml 

konsantrasyonda % 100 sitotoksisite gösterdiği yani hücrelerin tamamının ölümüne 

neden olduğu ortaya çıkmıştır (Demirgan 2009). D´eciga-Campos ve arkadaşları 

Exostema caribaeum, Hippocratea excelsa, Ligusticum porteri ve Poliomintha 

longiflora‟nın sitotoksik olduğunu (LD50
6
=2-1085 mg/kg) tespit etmişlerdir (D´eciga-

Campos ve ark. 2007).  

Çalışmamızda bitki karışımlarının sitotoksik aktiviteleri hem LDH hem de XTT 

test kullanılarak incelendi. Çalışılan örneklerin kloroform, metanol ve sulu ekstrelerinin 

büyük kısmı için hem LDH hem de XTT sitotoksisite testleri ile IC50 değerleri ≥18,52 

mg/ml olarak bulunurken 3 no‟lu örneğin sudaki ekstresinin IC50 değeri 6,52 mg/ml, 4 

no‟lu örneğin kloroformdaki ekstresinin IC50 değeri 9,54 mg/ml ve 5 no‟lu örneğin 

metanoldeki ekstresinin IC50 değeri ise 11,12 mg/ml olarak bulundu.  

                                                 

 

6 LD50 (Medyan letal doz) : Deneklerin % 50‟sini öldüren doz.  
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Gerek günlük yaşamda gerekse de tıbbi amaçlı olarak kullanılan bitkilerin 

toksisiteleri ve güvenli kullanımları hakkında Uluslararası Yaşam Bilim Enstitüsü 

(International Life Sciences Institute, ILSI), Ulusal Araştırma Konseyi ve Tıp Enstitüsü 

(Institute of Medicine/National Research Council-Amerika), Uluslararası Temel ve 

Uygulamalı Kimya Birliği (Union of Pure and Applied Chemistry, IUPAC), Avrupa 

Birliği Tıp Ajansı (European Medicines Agency) ve Avrupa Birliği Gıda Güvenliği 

Otoritesi (European Food Safety Authority, EFSA) gibi çeşitli uluslararası kuruluşlar 

tarafından dökümanlar yayınlanarak bilgilendirilme yapılmaktadır (Jordan ve ark. 

2010). Türkiye‟de de uzun yıllardır çok sık tüketilmekte olan bitki çaylarının hepsinin 

Sağlık Bakanlığı tarafından izinli olmaması,  uluslararası standartlara, yönetmeliklere ve 

Türk Gıda Kodeksi'ne uygun olarak üretilmeleri için yeteri kontrollerin olmaması, 

bilinçsizce kullanılmaları gibi sebeplerle fayda yerine maalesef risk oluşturmaktadırlar.  

Çalışmada, bitki karışımlarının normal kullanım şekli olan sudaki ekstrelerinde, 

daha düşük konsantrasyonlarda çalışılmalarına rağmen, tespit edilen genotoksik 

aktivitenin kloroform ve metanoldeki ekstrelerden daha fazla olması bitki kullanımında 

risk değerlendirmesinin ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Bitki içeriklerinin 

bilinmemesi; gözlemlenen etkilerin gerçekte bitkinin doğal içeriğinden ve/veya 

kirleticilerden kaynaklanıp kaynaklanmadığının ve karışımın sahip olduğu içeriklerin 

birbirleri ile etkileşim gösterip göstermediklerinin belirlenmesini imkansız hale 

getirmektedir. Bu sebeple, bitki ve bitki karışımlarının içeriklerinin tespiti, bitkilerin 

üretimlerinden satışlarına kadar standardizasyonun olması ve gerekli kontrollerin 

yapılması bitkilerin kullanımlarındaki olası risklerin azaltılmasında etkili olacaktır.  

Nadir de görülse bitkisel ürünlerin birtakım yan etkilere sebep olabileceği, 

ilaçlarla etkileşimlerinin yeteri kadar bilinmediği ve olası advers etkilerin hayatı tehdit 

edici veya öldürücü olabileceği göz ardı edilmemesi gereken hususlardır. Dünyada 

olduğu gibi ülkemizde de bitkisel ürünlerle ilgili gerekli kalite kontrollerinin 

yapılmaması, içerdikleri etken madde konsantrasyonlarının bilinmemesi, etiket 

bilgilerinin eksik olması, doktorların ilaç kullanan hastalarını bitkisel çayları 

tüketmeleri esnasında dikkatli olmaları konusunda uyarmamaları özellikle bu bitkisel 

ürünlerin pediyatrik popülasyonlarda kullanımının yarar ve zararlarının ayrıntılı olarak 

araştırılmasını ve toksisitenin kesinlikle değerlendirilmesini gerekli hale getirmektedir 
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(Snodgrass 2001). Ülkemizde özellikle son yıllarda fazla miktarda tüketilen bitki 

çaylarının toksik risk potansiyelleri üzerine maalesef yeterince çalışma bulunmayışı 

oldukça ilgi çekicidir  (Özmenteşe ve Alpertunga 1995). Bu sebeple “Türkiye‟de 

Yaygın Kullanılan Bitki Çaylarının Sitotoksik ve Genotoksik Etkilerinin Araştırılması” 

konulu bu çalışmadan elde edilen sonuçların; bitki çaylarının toksikolojik önemleri ve 

ülkemizde kullanımlarında gerekli tedbirlerin alınması gerektiği hususlarına dikkat 

çekeceğine inanılmaktadır.   
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