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ÖZET
Bacanlı, M. Bitkisel kaynaklı fenolik yapıdaki bileşiklerin olası sitotoksik ve
genotoksik etkilerinin değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri
Enstitüsü Farmasötik Toksikoloji Programı Doktora Tezi, Ankara, 2014.
Serbest oksijen radikalleri, DNA, RNA gibi genetik materyal ve diğer hücre
makromolekülleriyle reaksiyona girerek oksidatif hasara yol açmaktadır. Serbest
radikalleri inaktive ederek oksidatif hasarı geciktirebilen veya önleyebilen
antioksidan bileşiklere karşı ilgi tüm dünyada artmaktadır. Doğadan gelenin zararlı
olmayacağı düşüncesi ve sentetik antioksidan maddelerin toksik etkilerinin olduğunu
gösteren çalışmaların varlığı, doğal antioksidan kaynakları olan sebze, meyve,
baharat ve çayların kullanımını artırmaktadır. Bitkisel ürünlerin antioksidan etkileri
içeriklerindeki fenolik bileşiklerden ileri gelmektedir. Bu tez çalışması kapsamında
bitkisel fenolik bileşiklerden galangin, limonen, naringin, puerarin ve ursolik asit
maddelerinin olası sitotoksik ve genotoksik özellikleri incelenmiştir. Bileşiklerin
antioksidan özellikleri troloks eşdeğer antioksidan kapasite tayini (TEAK), olası
sitotoksik etkileri nötral kırmızı alım yöntemi (NKA) ve 3-(4,5-dimetiltiyazol-2-il)2,5-difeniltetrazolyum bromür (MTT) yöntemleriyle, olası genotoksik etkileri ve
oksidatif hasara karşı antigenotoksik etkileri tek hücre jel elektroforez (COMET) ve
mikroçekirdek (MÇ) yöntemleriyle değerlenmiştir. TEAK analizi sonucunda
çalışılan fenolik bileşiklerin antioksidan kapasitesinin konsantrasyonla orantılı olarak
arttığı bulunmuştur. NKA ve MTT yönteminde tüm fenolik bileşikler V79
hücrelerinde yüksek konsantrasyonlarda sitotoksik etki göstermiştir. COMET ve MÇ
yönteminde, çalışılan bileşiklerin düşük konsantrasyonlarında genotoksik etkilerinin
olmadığı, sitotoksik etki göstermedikleri konsantrasyonlarında H2O2 ile oluşturulan
oksidatif DNA hasarını önledikleri saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Genotoksisite, sitotoksisite, fenolik bileşik, troloks eşdeğer
antioksidan kapasite, nötral kırmızı alım yöntemi, mtt yöntemi,

tek hücre jel

elektroforez, mikroçekirdek.
Destekleyen Kurumlar: TÜBİTAK BİDEB 2211 Yurt İçi Lisansüstü Burs Programı
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ABSTRACT
Bacanlı, M. Evaluation of possible cytotoxic and genotoxic effects of plant
derived phenolic compounds. Hacettepe University Institute of Health Sciences,
Ph.D. Thesis in Pharmaceutical Toxicology. Ankara, 2014. Free oxygen radicals
react with genetic material such as DNA, RNA and other cell macromolecules and
the cause oxidative damage. There is a worldwide increasing interest about
antioxidant compounds which could delay or prevent oxidative damage by
inactivating free radicals. From the idea that nature is not harmful and studies about
toxic effects of synthetic antioxidants showing that the usage of sources of natural
antioxidants, vegetables, fruits, spices and teas are increasing. The phenolic
compounds in plants are the main sources of antioxidant effects of herbs. In this
thesis, antioxidant capacity, possible cytotoxic, genotoxic properties and protective
effects of herbal phenolic compounds such as galangin, limonene, naringin, puerarin
and ursolic acid have been investigated. Their antioxidant properties, possible
cytotoxic effects, possible genotoxic effects and antigenotoxic effects against
oxidative damage were investigated by trolox equivalent antioxidant capacity assay
(TEAC), neutral red uptake assay (NRU) and 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5diphenyltetrazolium bromide (MTT) assay, single cell gel electrophoresis (COMET)
and micronucleus assay (MN) method, respectively. In TEAC assay, antioxidant
capacities of studied phenolic compounds were increased

proportionately with

concentration. In NRU and MTT assays, all of the studied compounds have showed
cytotoxic effects at high concentrations in V79 cells. In COMET and MN assays, all
of the studied compounds have not genotoxic effects at low concentrations and at
concentrations below cytotoxicity they have decreased H2O2 induced oxidative
damage.
Key Words: Genotoxicity, cytotoxicity, phenolic compounds, trolox equivalent
antioxidant capacity, neutral red uptake, MTT, single cell gel electrophoresis,
micronucleus.
Supported by TÜBİTAK BİDEB 2211 National Graduate Scholarship Program.
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xiii

K562

İnsan myelosit kökenli lösemi hücresi

KCl

Potasyum klorür

KH2PO4

Potasyum dihidrojen fosfat

L1210

Fare lösemi hücresi

LD50

Letal doz

LDH

Laktat dehidrogenaz

LDL

Düşük molekül ağırlıklı lipoprotein

L-DOPA

L-3,4-dihidroksifenilalanin

LMPA

Düşük erime noktalı agar

L-NAME

N00-nitro-L-arjinin metil ester

LNCaP

Prostat kanser hücresi

LOAEL

Etki gözlenen en düşük düzey

LPS

Lipopolisakkarit

LXA4

Lipoksin A4

MC3T3-E1

Pre-osteoblastik hücre kültürü

MCF-7

Meme kanser hücresi
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Sodyum dodesil sülfat
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TEAK

Troloks Eşdeğer Antioksidan Kapasite Tayini

TGF-1β

Dönüştürücü büyüme faktörü-1β

Th-2
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tmaks
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TNF
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İnsan lenfoma hücresi

UDP

Üridin difosfat
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Üridin 5'-difsfo-glukuronosiltransferaz

UV

Ultraviyole

UVB

Ultraviyole B

V79

Çin kobay fibroblast hücresi

VEGF

Damarsal endotelyal büyüme faktörü
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1. GİRİŞ
Son yıllarda bireylerin genel sağlık durumlarının korunması, hastalıkların
önlenmesi ve tedavi edilmesi amacıyla doğal ürünlerin ve tıbbi bitkilerin kullanımı
giderek yaygınlaşmaktadır. Bitkisel ürünlerin kolay erişilebilir ve ucuz olması, aynı
zamanda “doğadan gelenin zararlı olmayacağı” düşüncesi bitkilerin çeşitli
hastalıklarda bilinçli ya da bilinçsiz kullanımını artırmaktadır.
Günümüzde antimikrobiyal, antidiyabetik, antienflamatuvar ve antioksidan
özellikleri olduğu iddia edilen çok sayıda bitkisel etken madde çeşitli hastalıkların
tedavisinde kullanılmakta ve hatta bazı bitkisel kaynaklı maddelerin deney
hayvanlarında tümör inhibisyonunu sağlayarak kansere karşı kullanılabileceği iddia
edilmektedir. Yapılan çalışmaların çoğu, serbest radikallerin neden olduğu çeşitli
hastalıklara karşı kullanılan sentetik ve bitkisel kaynaklı antioksidan bileşikler üzerine
yoğunlaşmaktadır.

Bitkisel

ürünlerin

sağlığa

yararlı

etkilerinin

çoğunun

içeriklerindeki antioksidan etkili fenolik yapıdaki bileşiklerden ileri geldiği
belirtilmektedir.
Fenolik yapıdaki doğal maddelerin insan sağlığına olası yararlı ve zararlı
etkileri hakkında yeterli çalışma bulunmamakla birlikte bu bileşiklerin olumlu
etkilerinin yanında sitotoksik ve genotoksik etkilerinin bulunabileceğini ve
deoksiribonükleik asit (DNA) hasarını artırabileceklerini bildiren sınırlı sayıda
çalışma da bulunmaktadır.
Son yıllarda yapılan in vitro, hayvan ve epidemiyolojik çalışmalardan elde
edilen veriler, fenolik yapıda bileşikler olan galangin, limonen, naringin, puerarin ve
ursolik asit maddelerinin antioksidan etkilerinin olduğunu, bu bileşiklerin serbest
oksijen radikallerin neden olduğu kanser, diyabet, nörodejeneratif ve serebrovasküler
bozukluklar gibi hastalıklara karşı koruyucu özelliklerinin bulunduğunu iddia
etmektedir.
Bu tez çalışması kapsamında özellikle son yıllarda kullanıma giren bitkisel
fenolik bileşiklerden galangin, limonen, naringin, puerarin ve ursolik asit maddelerinin
troloks eşdeğer antioksidan kapasite tayini (TEAK) ile antioksidan özelliklerinin, Çin
kobay fibroblast (V79) hücrelerinde olası sitotoksik etkilerinin nötral kırmızı alım
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yöntemi (NKA) ve 3-(4,5-dimetiltiyazol-2-il)-2,5-difeniltetrazolyum bromür (MTT)
yöntemleriyle ve sitotoksik etki göstermeyen konsantrasyonlarda da V79 ve insan
lenfosit hücrelerinde olası genotoksik ve antigenotoksik etkilerinin tek hücre jel
elektroforez (COMET) ve mikroçekirdek (MÇ) yöntemleriyle değerlendirilmesi
amaçlanmıştır.
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2. GENEL BİLGİLER
2.1. Bitkilerde Bulunan Fenolik Bileşikler
Fenolik bileşikler, bitkilerin meyve, tohum, çiçek, yaprak, dal ve gövdelerinde
bulunan ve bitki metabolizmalarında, pentoz fosfat, şikimat ve fenilpropanoid
yolaklarından köken alan ve bitkilerde sekonder metabolit olarak yer alan bileşiklerdir
(1, 2). Günümüzde yaklaşık 4000 bitkisel fenolik bileşiğin yapısı aydınlatılmıştır (2).
Fenolik bileşikler, bitkilerin büyüme ve gelişmesinde, patojen organizmalar ve
yırtıcılara karşı bitkilerin korunmasında önemli rol oynayan, meyve ve sebzelerin renk
ve tat özelliklerini veren maddelerdir (3). Ultraviyole (UV) ışınlarını absorplama
özelliklerinden dolayı bitkileri UV radyasyonundan ve UV kaynaklı reaktif oksijen
reaktif oksijen bileşiklerinden (ROB) korurlar (4).
Yapılarından dolayı polifenoller olarak da adlandırılabilen bu bileşikler birçok
bitkisel gıda (sebze, meyve, fındık, vs.) ve içeceklerin (şarap, bira, çay, vs.) içeriğinde
yer alabilir (5). Fenolik bileşikler birçok meyve ve sebzede bulunduğu için insan
diyetinde önemli miktarlarda bulunmaktadır (1). Kişilerin sebze, meyve ve içecekleri
kullanım düzeylerinin farklı olması nedeniyle kişisel günlük bitkisel fenolik bileşik
alımı 50-800 mg arasında değişmektedir (6).
Fenolik bileşiklerin vücuttaki yazgıları kesin olarak aydınlatılamamış olmakla
birlikte genel olarak karaciğerde metabolize edilir (7,8). Fenolik bileşikler kateşil-Ometil transferaz (COMT) enzimiyle metilasyona; sulfotransferaz enzimiyle
sulfatasyona, üridin difosfat (UDP) glukroniltransferaz enzimiyle glukronidasyona
uğrar (8). Bileşiklerin metabolize edildiği yer genel olarak doza göre farklılık gösterir:
düşük dozdaki fenolik bileşikler bağırsak mukozasında, yüksek dozdaki fenolik
bileşikler karaciğerde metabolize edilir (7). Genellikle hidroksil gruplarının
konjugasyonuyla sonuçlanan bu enzimatik olaylar sonucu antioksidan aktivitesi
azalmış metabolitler oluşur (9, 10). Kolonda salınan enzimler absorbe edilemeyen
glikozitleri hidroliz eder, heterosiklik oksijen taşıyan zincirleri parçalar ve büyük
fenolik bileşikleri fenolik asit gibi daha küçük moleküllere ayırır (7, 9).
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2.1.1. Bitkisel Fenolik Bileşiklerin Yapısı

Şekil 2.1. Benzo-γ-piron yapısı.

Yapısal olarak, fenolik bileşikler bir aromatik halka, bu halkaya bağlı bir veya
daha fazla hidroksil grubu taşırlar (Şekil 2.1). Genel kimyasal karakterleri C6-C3-C6
karbon iskeleti şeklindedir (11). Fenol ve piran halkalarını taşıyan benzo-γ-piron
türevleri olup halkaya takılan gruplara göre sınıflandırılırlar (12) (Şekil 2.2). Basit
fenolik bileşiklerden yüksek polimerize bileşiklere kadar değişen tarzda bileşikler
oluştururlar ve yapılarına ve bu yapısal çeşitliliğe bağlı olarak bileşikler polifenoller
olarak da adlandırılabilirler (1).
Doğal olarak bulunan bileşikler genellikle mono, oligo ve polisakkaritlerle
konjugat oluşturmuş haldedir, bununla birlikte esterler gibi fonksiyonel türevleri de
bulunmaktadır (1, 5). Bu bileşikler genel olarak hidroksil, metoksi ve glikozidik
gruplarla bağlanır (12). Yaygın olarak görülen flavon ve flavonoller B halkasındaki 3’
ve 4’ numaralı pozisyonlara dihidroksilasyonla oluşurken, daha nadir görülmekle
birlikte B halkasındaki 4’ numaralı pozisyona hidroksil grubu bağlanmasıyla oluşur.
Glikolizasyon için en uygun pozisyon C halkasındaki 3 numaralı pozisyon olmakla
birlikte daha nadir olarak A halkasındaki 7 numaralı pozisyona bağlanmalar da
görülmektedir. Glikolizasyon için en yaygın şeker kaynağı glukozdur ancak galaktoz,
ramnoz, ksiloz gibi şekerlerle de glikolizasyon oluşumuyla karşılaşılabilir (13).
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Şekil 2.2. Başlıca fenolik bileşiklerin yapıları.

Fenolik asitler, flavonoidler ve tanenler diyetteki ana fenolik bileşiklerdir.
Bitkisel ürünlerin antioksidan özellikleri içeriklerindeki flavonoidler, fenolik asitler,
tanenler ve fenolik diterpenler gibi bileşiklerden kaynaklanmaktadır (14).
2.1.2. Bitkisel Fenolik Bileşikler ve Antioksidan Etki
Fenolik yapıdaki bileşikler, serbest radikalleri yok ederek ve lipid
peroksidasyon oluşturma yeteneğine sahip olan metal iyonlarla şelasyon yaparak
antioksidan etki gösterirler. Bu bileşikler lipidler ve diğer moleküllerin oksidasyonunu
bir hidrojen atomu vererek engellerler. Bu durum şu reaksiyonlarda özetlenmiştir:
Peroksil Radikali(ROO•)+Fenolik Antioksidan(PPH)ROOH+Fenoksi Radikali(PP•)
Alkoksil Radikali (RO•) +PPH  ROH + PP•
PP• ürünleri daha sağlam yapıya sahip olduğundan yeni bir zincir reaksiyonu
kolaylıkla gerçekleşemez. Fenoksi radikalleri aynı zamanda diğer serbest radikallerin
reaksiyonlarını da sonlandırabilir:
ROO• + PP•  ROOPP•
RO• +PP  ROPP
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Yüksek konsantrasyon, yüksek pH, demir varlığı gibi belirli koşullar altında,
fenolik bileşikler prooksidan gibi davranarak otooksidasyon döngüsünü başlatabilir
(5).
Flavonoidler hidroksil ve peroksil radikallerinin güçlü süpürücüleridir, ancak
süperoksit

anyonunu süpürücü etkilerinin derecesi henüz bilinmemektedir.

Polifenoller metallerin bağlayıcısıdır ve aktif oksijen radikallerinin kaynağı olan
Fenton ve Haber-Weiss reaksiyonlarını durdurma etkisine sahiptir (5). Polifenollerin
antioksidan etkileri, bu bileşiklerin absorpsiyon ve metabolizma derecelerine,
plazmada dolaşan metoksi ve konjuge formlarının aktivitelerine bağlıdır (5).
Fenolik bileşiklerin antioksidan aktiviteleri yapılarına göre farklılık gösterir.
Örneğin polimerik polifenoller basit monomerik polifenollere göre daha iyi
antioksidan özelliğe sahiptir. Benzer şekilde antilipoperoksidan etki benzen
halkasındaki hidroksil ve metoksi gruplarının numarası ve pozisyonuna bağlı olarak
farklılık göstermektedir. Flavonollerdeki şeker gruplarının varlığı ve pozisyonları da
bileşiklerin antioksidan aktivitesini etkilemektedir (15).
Fenolik bileşik içeren bitkilerin kullanımından sonra fenoliklerin kan
dolaşımına geçmesini takiben plazma antioksidan düzeylerinde önemli artışla
karşılaşılır. Yeşil çay alımından sonra plazma ve idrarda yapılan ölçümlerde,
antioksidanların absorpsiyonlarının hızlı olduğu görülmüştür (16).
2.1.3. Bitkisel Fenolik Bileşiklerin İnsan Sağlığı Açısından Önemi ve
Kullanım Yerleri
Boya, kâğıt ve kozmetik endüstrisinde yararlanılan bitkisel fenolik
bileşiklerden gıda endüstrisinde de doğal renklendirici ve koruyucu amaçlarla katkı
maddesi olarak yararlanılmaktadır (5).
Çeşitli epidemiyolojik çalışmalardan elde edilen verilere göre, sebze ve
meyveden zengin ve diğer bitkisel kaynaklı (çay ve şarap gibi) diyetle beslenmenin
kanser ve birçok kronik hastalığa karşı koruyuculuk sağladığı, bitkilerin içeriğindeki
fenolik bileşiklerin bu etkileri sağlayan ana bileşikler olduğu iddia edilmektedir (15,
17). Polifenollerin antialerjik, antiarterojenik, antiinflamatuvar, antimikrobiyal,
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antibakteriyel, antiviral, antimutajenik, antikarsinojenik, antiülser, antioksidan ve
antitrombotik etki gibi pek çok etki gösterdiği iddia edilmektedir (1, 15).
Fenolik bileşiklerin biyolojik sistemlerdeki koruyucu etkileri antioksidan
özelliğinden ileri gelmektedir (5). Polifenollerin antioksidan etkileri bu bileşiklerin
absorpsiyon ve metabolizma derecesine, plazmada dolaşan metoksi ve konjuge
metabolitlerinin aktivitelerine bağlıdır (5). Bitkisel fenolik bileşiklerin koruyucu
etkilerini sağlayan mekanizmaların; serbest radikal oluşumunu azaltma, düşük
molekül ağırlıklı lipoprotein (LDL) oksidasyonundan koruma, okside olmuş αtokoferolü eski haline çevirme ve metal iyonlarıyla şelasyon oluşturma olabileceği var
sayılmaktadır (6). Polifenollerin ksantin oksidaz ve protein kinaz C gibi süperoksit
anyon üretiminden sorumlu olan enzimlerle birlikte siklooksijenaz, lipoksijenaz,
mikrozomal monooksijenaz, glutatyon-S-transferaz (GST), nikotinamid adenin
dinükleotid (NADH) oksidaz gibi ROB üretimine neden olan enzimleri de inhibe
ettikleri gösterilmiştir (6).
Yüksek dozda polifenol kullanımının yaşlı erkeklerde koroner kalp hastalığı ve
myokard enfarktüs nedeniyle ölümü (18) ve postmenapozal kadınlarda koroner kalp
hastalığı riskini %35 oranında azalttığı belirtilmiştir (19). Yeşil ve siyah çaylar nitrik
oksitin kardiyotoksisitesine karşı koruyucu etkiye sahiptir (20). Kersetin de kapiller
geçirgenliği artırarak ve platelet

kümeleşmesini önleyerek kardiyovasküler

hastalıklara karşı koruyucu etki gösterebilir (21). LDL oksidasyonunu inhibe etme
kapasitelerine bağlı olarak flavonoidler kalp koruyucu özellikler gösterirler.
Sıçanlarda flavonoidce zengin diyetin myokardiyal post-iskemik hasarı azalttığı
gözlenmiştir (12).
Kersetin, apigenin ve çay kateşinleri gibi çeşitli bitkisel fenoliklerin
siklooksijenaz-2 (COX-2) inhibisyonuyla antienflamatuvar etki gösterdikleri
gösterilmiştir (22, 23). Hayvan çalışmalarında iki epigallokateşin gallat metil esterleri
C-1 ve C-2’nin farelerde alerjik reaksiyonları önlediği bildirilmiştir (24).
Baisalin isimli bitkisel fenoliğin antienflamatuvar ve anti-insan immün
yetmezlik virüsü (Human Immunodeficiency Virus, HIV) etkisi gösterdiği
gösterilmiştir (25). Kersetinin astım tedavisinde kullanılabileceği ve diyabet ve HIV
ile infekte olmuş hastalarda yararlı olabileceği belirtilmektedir (11).
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Tümör hücreleriyle yapılan birçok çalışmada, diyetle alınan polifenollerin
kanser hücrelerine sitotoksik etkisinin bulunduğu dolayısıyla da bu bileşiklerden
kanser tedavisinde yararlanılabileceği bildirilmiştir (14). Yeşil çayda bulunan
polifenoller tümör gelişimini önleyerek kansere karşı koruyucu etki göstermektedir
(26). Soya fasülyesinde yer alan genisteinin üreme ve hormon sistemi üzerinde toksik
etki göstermeden kimyasal maddelerin neden olduğu meme kanserinin oluşumunu
baskıladığı, benzer şekilde portakal suyunda yer alan ana flavonon glikoziti
hesperidinin kolon kanserine karşı koruyucu etkilere sahip olduğu iddia edilmiştir
(27).
Fenolik bileşikler bu yararlı özelliklerinin yanı sıra protein sindirimini
azaltmaları, enzim aktivitelerini değiştirmeleri ve bazı minerallerin absorpsiyonlarını
azaltmaları nedeniyle beslenme bozukluklarına neden olabilir (1, 28, 29).
Fenolik antioksidanların düşük dozlarda antioksidan özellik gösterdiği, ancak
yüksek dozlarda bu bileşiklerin prooksidan özelliklere sahip olduğu farklı çalışmalarda
gösterilmiştir (30). Bileşiklerin prooksidan aktivitesi bileşikteki hidroksil gruplarının
toplam sayısına bağlıdır (31). Carbonneau ve diğ. (32), kırmızı şarap polifenolleriyle
yaptıkları in vivo antioksidan çalışmalarında bu maddelerin ko-oksidan rolü olduğunu
bulmuşlardır. Ayrıca polifenollerin prooksidan özelliklerinin bulunduğu da
bildirilmiştir (33). Benzer şekilde, antioksidan etkisi olduğu bilinen kersetinin de in
vitro şartlarda sitotoksik, prooksidan metabolitler oluşturduğu gösterilmiştir (34).
2.2. Oksidatif Stres ve Antioksidanlar
2.2.1. Serbest Oksijen Radikalleri
Bir ya da daha fazla eşleşmemiş elektron içeren, bağımsız olarak varlığını
sürdürebilen molekül, atom veya atom grupları “serbest radikal’’ olarak tanımlanır ve
molekülün kimyasal simgesinin sağ üst köşesine konan nokta veya çizgiyle (R•, R-) ile
gösterilir (35,36). Demir (Fe+3), bakır (Cu+2), mangan (Mn+2) ve molibden (Mo+5) gibi
geçiş metalleri de ortaklanmamış elektronlara sahip oldukları halde serbest radikal
olarak kabul edilmezler ancak serbest radikal oluşumunda önemli rol oynarlar. Serbest
radikaller pozitif yüklü (katyon), negatif yüklü (anyon) veya elektriksel olarak nötr
olabilirler. Moleküler oksijen radikali, radikal olmayan maddelerle yavaş reaksiyona
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girdiği halde, diğer serbest radikallerle kolayca reaksiyona girebilir. Moleküler oksijen
(O2), biradikal olması nedeniyle ROB oluşturma eğilimindedir (37). Şekil 2.3’te ROB
oluşumu gösterilmektedir.
Serbest radikaller, diğer moleküllerle reaksiyona girdiklerinde radikal olmayan
bileşik radikal hale gelir. Bu nedenle serbest radikallerin radikal olmayan bileşiklerle
reaksiyonları birbirini izleyen zincir reaksiyonlar şeklindedir (38). Aerobik
organizmalarda oksijen kullanımının doğal sonucu olarak ROB’lar meydana
gelmektedir. Mitokondriyal elektron transportu, ksenobiyotik metabolizması,
fagositik aktivasyon, çeşitli sentez ve parçalanma reaksiyonlarında ROB oluşabilir
(39, 40). Serbest oksijen radikalleri kronik hastalıklar, metabolik aktivite, yaşam ve
diyet tarzıyla ilişkili olarak endojen de oluşabilir. Serbest oksijen radikalleri yüksek
reaktiviteye sahip oksidan moleküller olup DNA, lipid, protein gibi hücrenin önemli
makromolekülleriyle reaksiyona girerek oksidatif hasar yapabilirler (35). Tablo
2.1.’de başlıca ROB, bu bileşiklerin temel kaynakları ve bu bileşiklere karşı koruyucu
enzimatik sistemler verilmektedir.
Tablo 2.1. Başlıca reaktif oksijen bileşikleri (ROB), temel kaynakları ve koruyucu
sistemler. (41)
ROB

Temel Kaynakları

Enzimatik

Koruyucu

Sistem
Süperoksit (O2•-)

Hidrojen peroksit (H2O2)

Hidroksil radikali (OH•)

Elektron taşıma zincirinde
elektronların kaybı
Fagositlerin aktivasyonu
Ksantin oksidaz
Flavoenzimler
SOD enzimi aracılığıyla
O2•-‘den
Nikotinamid adenin
dinükleotit fosfat
(NADPH)-oksidaz
Glukoz oksidaz
Ksantin oksidaz
Fe ve Cu metalleri
aracılığıyla
O2•ve
H2O2’den

Süperoksit dismutaz
(SOD)
Süperoksit redüktaz (Bazı
bakterilerde)
Glutatyon peroksidaz
(GSH-Px)
Katalaz (CAT)

Glutatyon (GSH)
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O2

Moleküler oksijen

Süperoksit radikali
(süperoksit anyonu)

H2O2

Hidrojen peroksit

H2O + OH

Hidroksil radikali

H2O (Su)

Şekil 2.3. Reaktif oksijen bileşiklerinin oluşumu.
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ROB, normal oksijen metabolizması sırasında az miktarda oluşan O2•-, H2O2
ve OH•'dir. ROB, çeşitli serbest radikallerin oluştuğu serbest radikal zincir
reaksiyonlarını başlatabilir ve hücrede karbon merkezli organik radikaller (R•),
peroksil radikalleri (ROO•), RO•, tiyol radikalleri (RS•), sülfenil radikalleri (RSO•),
tiyol peroksil radikalleri (RSO2•) gibi çeşitli serbest radikallerin oluşumuna neden olur
(35).
Hücreler bu bileşikleri sahip oldukları enzimler ve antioksidan ögelerle
indirger. Bu durum, organizmanın belli bir redoks dengesine sahip olduğunu gösterir
(42). Ancak bazı durumlarda hücre içi ROB düzeylerinin artışı oksidatif stresin artışına
neden olarak hücre ölümüne yol açabilir (39). Prooksidan/antioksidan dengenin
prooksidanlar lehine kayması sonucunda gelişen oksidatif stres, çeşitli mekanizmalar
ile hücrelere zarar vermektedir (Şekil 2.4) (39, 40).
İndirgenmiş Form
Antioksidan

Flavonoidler/Diğer Diyetsel Fenolikler

Prooksidan 
Oksidatif Stres
Hastalıklar

Okside Form

Şekil 2.4. Prooksidan antioksidan denge ve oksidatif stres.
O2•-, hemen hemen tüm aerobik hücrelerde O2’nin bir elektron alarak
indirgenmesiyle oluşur, çok reaktif değildir. Lipid membranlar bu radikali alma
yeteneğine sahip olmadığından üretildiği yerde saklanır (41). O2•- oluşumu elektron
taşıyıcısının redoks durumuna ve ortamdaki oksijen derişimine bağlıdır. Bu
özelliğinden dolayı oluştuğu yerden uzak yerlere difüzyonla yayılabilir (43, 44). O2•ksantin oksidaz gibi flavoenzimler tarafından endojen olarak üretilir. Lipoksijenaz ve
siklooksijenaz da süperoksit üretimi yapan diğer enzimlerdir. Fagositik hücrelerde
NADPH bağımlı oksidasyonda da üretimi söz konusudur (41). Zayıf bir oksidan olan
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süperoksit radikali kendi başına hücrede hasara yol açamaz. Ancak Haber-Weiss
reaksiyonları gibi bir dizi reaksiyon sonucunda oksidatif hasara yol açarak DNA hasarı
gibi önemli hasarlara neden olabilir (43, 44).
OH•, biyolojik sistemlerde bulunan en güçlü radikaldir. H2O2’nin Fe+3 veya
Cu+2 iyonlarıyla reaksiyona girmesi sonucunda oluşur, DNA ve RNA başta olmak
üzere hemen hemen tüm hücresel makromoleküllerle reaksiyona girebilir. OH•’nin
DNA’da yaptığı hasarlar arasında pürin ve pirimidin bazlarına katılarak katım ürünleri
oluşumuna neden olması, şeker ve baz yapılarında ciddi hasarlara ve zincir kırıklarına
yol açması ve bunların sonucunda da mutasyonlara ve hücre ölümüne neden olması
sayılabilir (43, 45).
H2O2 serbest oksijen bileşiği olmamasına karşılık biyolojik membranlara
geçme özelliğinden dolayı önemlidir. Hipokloröz asit (HOCl) gibi ROB ürünlerinin
oluşumunda önemli rol oynar (41). Süperoksidin çevresindeki moleküllerden bir veya
O2’nin çevresindeki moleküllerden iki elektron alması sonucu oluşan peroksitin iki
proton (H+) ile birleşmesi sonucu meydana gelir. Biyolojik sistemlerde H2O2’nin asıl
üretimi, süperoksidin dismutasyonu ile olur. İki süperoksit molekülü, süperoksidin
dismutasyon reaksiyonunda iki proton alarak H2O2 ve moleküler O2’yi oluştururlar
(46).
DNA’da oksidatif hasarın oluşumunu açıklayan mekanizmalardan biri olan
Fenton reaksiyonunda OH• radikalleri DNA’ya saldırarak hasar oluşturur. O2•- gibi
H2O2 de doğrudan DNA’da hasar yapmaz. Reaktivitesi çok yüksek olan OH•
radikalinin hücre içine difüze olarak çekirdeğe geçme olasılığı azdır. Olası mekanizma
membranı kolayca geçebilen H2O2’nin çekirdekte Fe+3 ve Cu+2 iyonları ile reaksiyona
girerek (Haber-Weiss ve Fenton reaksiyonları) hidroksil radikallerini oluşturmalarıdır
(35).
H2O2 + Fe+2  OH• + OH- + Fe+3 (1)
H2O2 + Cu+1  OH• + OH- + Cu+1 (2)
H2O2 + Fe+3  HO2• + H+ + Fe+2 (3)
H2O2 + Fe+2  OH• + OH- + Fe+3 (4)
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1 ve 2 numaralı reaksiyonlar Fe+3/Cu+2 ile katalizlenen Haber-Weiss
reaksiyonları; 3 ve 4 numaralı reaksiyonlar ise Fenton reaksiyonlarıdır (35).
2.2.2. Serbest Oksijen Radikallerinin Kaynakları
Endoplazmik retikulum ve nükleer membranda serbest radikal üretimi,
membrana bağlı sitokromların oksidasyonundan kaynaklanır. Ksantin oksidaz hasarsız
dokularda bir dehidrojenaz olarak bulunmaktadır, pürinlerin yıkım yolunda
hipoksantinden ksantin ve ksantinden ürik asit oluşumu basamaklarında elektron alıcı
olarak O2 daha çok nikotinamid adenin dinükleotit (NAD+) kullanır. Oksijensizliğe
bağlı olarak adenozin difosfatın (ADP) adenozin trifosfata (ATP) fosforilasyonunun
azaldığı iskemi gibi durumlarda ADP yıkılır ve pürin bazı, bir oksidaz olarak ksantin
oksidazın etkili olmasıyla hipoksantine dönüştürülür. Ksantin oksidazın oksidaz olarak
etki göstermesi durumunda hipoksantin ksantine ve ksantin de ürik aside dönüşürken
moleküler oksijen kullanılmakta, O2 H2O2’ye indirgenmektedir. İskemi durumlarında
oksijen seviyesi düşük olduğundan önemli hasar olmaz. Ancak oksijen düzeyi
reperfüzyon sırasında normale dönünce iskemi yerinde ksantin oksidaz etkisiyle fazla
miktarda H2O2 ve O2•- oluşur, bunların etkisiyle de iskemi/reperfüzyon hasarı denen
durum ortaya çıkar. İntestinal mukoza hücrelerinde görülen iskemi/reperfüzyon
hasarında ksantin oksidazın önemli faktör olduğu düşünülmektedir. Flavoprotein
dehidrojenaz, amino asit oksidaz ve triptofan dioksijenaz gibi enzimler de serbest
radikal oluşmasına neden olurlar (42).
Peroksizomlar, çok önemli hücre içi H2O2 kaynağıdır. Peroksizomlardaki Damino asit oksidaz, ürat oksidaz, L-hidroksil asit oksidaz ve yağ asidi açil-CoA oksidaz
gibi oksidazlar, süperoksit üretmeden bol miktarda H2O2 üretimine neden olurlar (47).
Araşidonik asit metabolizması da önemli ROB kaynağıdır. Fagositik hücrelerin
uyarılması, fosfolipaz ve protein kinazın aktivasyonuna ve plazma membranından
araşidonik

asidin

serbestleşmesine

yol açar.

Araşidonik

asidin

enzimatik

oksidasyonuyla da çeşitli serbest ara ürün radikalleri meydana gelir (48).
Endojen savunma sistemlerinin yetersizliği ve bazı fizyopatolojik durumların
varlığı (sigara içimi, hava kirliliği, UV radyasyon, yüksek doymamış yağ asitli diyet,
enflamasyon, iskemi/reperfüzyon vs.) sonucunda ROB üretimi artar (6). Yüksek
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oksijen

konsantrasyonu,

otooksidasyona

uğrayan

kimyasal

maddeler

(dihidroksifumarat, dopamin, L-3,4-dihidroksifenilalanin (L-DOPA), noradrenalin,
adrenalin), ksantin oksidaz ve substratları da oksidatif hasar oluşumuna neden olur
(35, 47).
2.2.3. Serbest Oksijen Radikallerinin Etkileri
O2•-, hidroksil radikalleri (OH•) ve ROO• gibi ROB, normal metabolik olaylar
sırasında üretilmektedir. Başta mitokondriyal enerji taşınması olmak üzere
ksenobiyotik metabolizması, fagositik aktivasyon, çeşitli sentez ve degredasyon
sonucunda ROB oluşmaktadır. (39, 40).
ROB tarafından oluşturulan oksidatif hasarın lipidleri, proteinleri ve nükleik
asitleri etkileyerek kanser, diyabet, nörodejeneratif (Alzheimer ve Parkinson hastalığı
gibi) ve kardiyovasküler pek çok hastalığa neden olabildiği son yıllarda yapılan
çalışmalarda gösterilmiştir (14, 17).
İnsan vücudunun her hücresinde DNA’nın günde 103 defa oksidatif hasara
maruz kaldığı öne sürülmüştür (35). ROB oluşumundaki artış, antioksidan enzim
düzeylerinde azalma ve/veya DNA onarım mekanizmalarındaki hatalar oksidatif DNA
hasarının artışına yol açmaktadır. Oksidatif DNA hasarının artışına bağlı olarak
DNA’da tek ve çift iplik kırıkları, abazik alanlar, baz modifikasyonları, şeker hasarı
meydana gelebilir veya DNA ile protein arasında çapraz bağlanmalar olabilir (39, 40).
DNA’da oluşan hasarlar genel olarak DNA onarım döngüleriyle onarılır. Ancak bazı
durumlarda bu onarım gerçekleşemez. Serbest radikallerin onarılamayan DNA atakları
yaşlanma, mutajenez, karsinojenez ve hücre ölümüne neden olabilir (45, 49).
DNA hasarının çeşitli hastalıkların etiyolojisi ve yaşlanmada önemli olduğu
öne sürülmektedir. Çeşitli kanser hücrelerinde ROB bağımlı spesifik DNA
modifikasyonlarında

artış

görülmüştür (50).

Mitokondriyal DNA’da

nokta

mutasyonların birikiminin yaşa bağlı olarak artması nedeniyle mitokondrideki
oksidatif DNA hasarının yaşlanma ile ilişkili olabileceği düşünülmektedir (51).
DNA’da zincir kırıklarının oluşumundan sonra DNA onarım mekanizması
aktive olur ve DNA hasarı yüksek düzeylere ulaştığında aşırı NAD+ ve ATP tüketimi
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sonucunda yaygın hasarı önlemek amacıyla programlı hücre ölümü başlar. Hasar orta
derecede ise programlı hücre ölümü (apopitoz), fazla ise nekroz gözlenir (52).
ROB, DNA onarım enzimleri ve DNA polimerazlar gibi proteinleri hedef
alarak doğrudan veya dolaylı yoldan lipid peroksidasyona neden olarak protein
hasarına yol açabilir (53).
Hücre ve organellerin membranlarında yer alan çoklu doymamış yağ asitleri,
oksidatif atağa karşı duyarlıdır. Çoklu doymamış yağ asitlerinin oksidatif olarak
bozunmasına lipid peroksidasyon denir. Çoklu doymamış yağ asitleri yapısında yer
alan bir metilen grubundan bir hidrojen atomu koparmaya yetecek reaktiviteye sahip
bir molekülün bu yağ asidine saldırması ile lipid peroksidasyonu olayı başlar. Hidrojen
atomunun kopartılması ile karbon atomu üzerinde eşlenmemiş bir elektron kalır ve
kendisi de reaktif olan, karbon merkezli bir lipid radikali ara ürünü oluşur. Bu ürünün
daha sonra O2 ile birleşmesi sonucu ROO• ve RO• radikalleri meydana gelir. Oluşan
bu radikaller çoklu doymamış yağ asitleri yapısından hidrojen atomu koparıp zincir
başlatabilme özelliğine sahiptir. Peroksidasyon olayında oluşan ara ve son ürünlerden
lipid peroksitleri, malondialdehit (MDA), 4-hidroksinonenal gibi aldehit yapılı
bileşikler, alkoksil ve peroksil radikalleri, organizmada yer alan protein ve enzim
yapılarını bozarak, DNA ile etkileşerek DNA sarmal kırıklarına ve DNA katım
ürünlerinin oluşumuna neden olarak, membran lipidlerini parçalayarak, hücre
büyüklüğünü bozar ve hücre ölümüne kadar gidebilen hasara neden olurlar (35).
2.2.4. Antioksidanlar
Antioksidan madde “okside olma özelliği bulunan bir madde varlığında bu
maddeden daha düşük konsantrasyonda bulunduğunda maddenin oksidasyonunu
engelleyen veya inhibe eden maddedir” (41).
Antioksidan maddeler antioksidan özelliklerini farklı kimyasal olaylarla
göstermektedir. Metal bağlama, radikal olmayan bileşiğe dönüştürme ve enzim
inhibisyonu bu kimyasallar olaylardır. Ancak bir bileşiğin antioksidan özelliği
vücuttaki absorpsiyonu ve metabolizmasına bağlıdır (41).
Birçok antioksidan, etkilerini birden fazla mekanizmayla gösterebilir. Örneğin
suda çözünebilen, gıda endüstrisinde sıklıkla kullanılan bir antioksidan olan propil
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gallat OH• radikallerininin güçlü bir süpürücüsü olmasının yanı sıra metal bağlayıcı
bir ajandır. Hücrelerde antioksidan koruma farklı düzeylerde kendini gösterir: radikal
oluşumunu önleme, var olan radikalleri yakalama, oksidatif hasarı tamir etme, hasarlı
moleküllerin yok edilmesini artırma, DNA hasarı oluşmuş hücrelerin öldürülmesi gibi
(35).
İnsan vücudunu serbest radikallerden koruyucu antioksidan sistemler, vücutta
sentezlenen (endojen) ve dışarıdan diyetle alınan (eksojen) antioksidanları
içermektedir

(6).

Endojen

antioksidanlar

enzimatik

veya

non-enzimatik

mekanizmalarla koruyucu özellik gösterir. GSH-Px, CAT ve SOD gibi enzimatik
antioksidanlar, O2•-, H2O2 ve lipid peroksidazları metabolize ederek toksik hidroksil
radikali oluşumunu önlerler. GSH, histidin-peptidleri, demir bağlayıcı proteinler
transferin ve ferritin, dihidrolipoik asit, koenzim Q10 (CoQ10), melatonin ve plazma
protein tiyolleri ise non-enzimatik endojen antioksidanlardır. Farklı koruyucu
mekanizmalar, birbiriyle ilişki içindedir ve farklı türlerin farklı hücresel
kompartmanlarında yer alır. Vücut antioksidan sisteminin onarımı da proteazlar,
lipazlar, transferazlar ve DNA onarım enzimleri gibi onarıcı antioksidanlar tarafından
sağlanmaktadır (6).
Antioksidanların oksidatif strese karşı koruyuculukları, ROB’a karşı
reaktivitelerine bağlıdır. In vitro çalışmalarda flavonoidler, basit fenolik asitler ve
karotenoidler gibi doğal bileşiklerin çok etkili serbest reaktif oksijen süpürücüleri
olduğu ancak bunların kendilerinin de reaktif sekonder radikaller olabileceğine ilişkin
bulgular elde edilmiştir. Bu sekonder radikaller hücre içine ulaşıp burada lipitler,
proteinler ve DNA gibi kritik hedeflerde sitotoksik ve genotoksik etkilere yol
açabilecek değişiklikler yapabilir (54).
2.3. Bitkisel Fenolik Bileşikler
2.3.1. Galangin
Genel Bilgiler
Galangin

(4H-1-benzopiran-4-on-3,5,7-trihidroksi-2-fenil

ve

3,5,7-

trihidroksiflavon) (Şekil 2.5), özellikle Alpinia officinarum Hance (havlıcan), Alnus
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pendula Matsum (kızılağaç) ve Plantago major L. (sinir otu) gibi tıbbi bitkilerden
köken alan polifenolik bir bileşiktir (55). Asya’da halk arasında öksürük, soğuk
algınlığı, mide ağrıları, diyabet ve diyare gibi birçok hastalığa karşı kullanıldığı
bilinmektedir (56). Galanginin “propolis” veya “arı zamkı”nın antimikrobiyal
etkisinden sorumlu olduğu iddia edilmektedir (57).

Şekil 2.5. Galanginin kimyasal yapısı.
Galangin bir flavonol türevidir. Kersetin, kemferol, morin ve mirsetin gibi
benzer flavonol bileşiklerinin arasında en lipofilik olanıdır (58). Kimyasal yapısı
nedeniyle galanginin antimutajenik, enzim düzenleyici ve antioksidan etkileri olduğu
varsayılmaktadır (59).
Birçok flavonoid gibi galanginin suda çözünürlüğü oda sıcaklığında çok
zayıftır (60).
Farmakokinetik Özellikleri
Galanginin absorpsiyon ve dağılımına ilişkin bilgi bulunmamaktadır (61).
Galanginin karaciğerde metabolize olarak oksidatif hasara karşı koruyucu etkisi
bilinen kemferol ve kersetine dönüştüğü bilinmektedir (62, 63).
Galangin 4’- pozisyonundan okside olarak kemferole metabolize olurken, bu
reaksiyonu sitokrom p450 enzimlerinden CYP1A2 ve CYP2C9 katalizler. Galanginin
glukronidasyonu ve sulfatasyonunun oksidasyonuna göre 7 kat daha fazla olduğu iddia
edilmektedir. Karaciğerde galanginin glukronidasyonundan ana sorumlu enzim üridin
5'-difsfo-glukuronosiltransferaz (UGT)1A9 enzimidir. Daha seyrek olarak karşılaşılan
galanginin 7. pozisyondan glukronidasyonundan UGT1A9, UGT1A1 ve UGT2B15
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enzimleri sorumludur. Galangin ve metabolitlerinin genellikle feçesle itrah edildiği
belirtilmiştir (61). Galanginin metabolizması Şekil 2.6’da gösterilmiştir.

Şekil 2.6. Galanginin metabolizması. (63)

Farmakolojik Etkileri
Galangin antimutajenik, antioksidan ve kas kasılmasını engelleyici etkileri olan
fenolik bir maddedir. Metabolik enzim modülasyon aktiviteleri, insan karaciğer
mikrozomlarında sitokrom p450 hidroksilaz inhibitör aktivitelerinin olduğu da rapor
edilmiştir (64). Galanginin, indüklenebilir nitrik oksit sentaz (iNOS) mesajcı RNA
(mRNA) ekspresyonuna ve enflamatuar cevap sırasında COX-2 transkripsiyonuna yol
açtığı, bakteri hücre gelişimini baskıladığı ve tümör gelişimini engellediği iddia
edilmiştir (65).
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Kansere Karşı Koruyucu Etkileri
Galanginin lösemi, prostat, meme, servikal ve özefagal kanser hücrelerine karşı
antiproliferatif etkilerinin bulunduğuna dair yapılan çalışmalar mevcuttur (66-68).
Deri kanserinde koruyucu etkisi olduğu ve deriyi beyazlaştırıcı madde olarak
kullanıldığı rapor edilmiştir (69, 70).
Altı farklı flavonoidin anti-apoptotik onkogen Bcr-Abl’yi eksprese eden lösemi
kanser hücrelerinde karsinojen metabolizmasına olan etkisinin incelendiği bir
çalışmada, galanginin Bcr-Abl ekspresyonu yapan lösemi hücrelerinde farklı etkilere
sahip olduğu gözlenmiştir. Galangin, G0-G1 hücre döngüsünün durmasına, siklin/cdk
ekspresyonunun modülasyonuna, hassas ve imatinibe dayanıklı Bcr-Abl eskprese eden
hücrelerde apopitozun artışına neden olduğu gösterilmiştir (71).
Galanginin (1-100 µg/ml) meme kanser hücrelerinde (MCF-7 ve EAC)
antiproliferatif etkileri, tümör hacmi (veya hematokrit değeri), tümörlü hücre sayısı,
yaşayan tümörlü hücre sayısı ve ölü tümörlü

hücre sayısı incelenerek

değerlendirilmiştir. Bileşiğin hücre proliferasyonunu önemli ölçüde inhibe ettiği,
ancak bu inhibisyonun çok düşük galangin dozlarında önemli olmadığı gözlenmiştir.
Galanginin farelerdeki kanser hücre sayılarında meydana getirdiği azalma, tümör
hücre proliferasyonu üzerinde önemli inhibitör etkilerinin olduğunu göstermektedir.
Kontrol grubu ve 5-fluorourasille tedavi edilen farelerle karşılaştırıldığında galanginin
hematokrit değerlerinde azalmaya neden olduğu ve 5-fluorourasile göre daha fazla
tümör oluşumunu önlediği saptanmıştır (64).
İnsan karaciğer kanser hücreleri (HepG2 ve Hep3B) 130 μmol/L ve 370
μmol/L konsantrasyonda galangine 24 saat süreyle maruz bırakıldığında 130 μmol/L
galanginin hücrelerin sitoplazmasında vakuol oluşumuna neden olduğu ve hücre
çekirdeklerinin bu vakuoller tarafından hasara uğratıldığı; 370 μmol/L galanginin ise
hücreleri apopitoza yönlendirdiği, hücrelerde vakuollü yapı oluşturmadığı ancak p53
ekspresyonunu önemli derecede artırdığı gözlenmiştir (55).
Metastatik fare melanoma kanser hücresinde (B16F10) galanginin in vitro
şartlarda hücre proliferasyonu, hücre adhezyonu, hücre yayılımı ve motiliteyi azalttığı
gösterilmiştir. In vivo şartlarda da galanginin metastatik kanser oluşumunu önemli
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oranda azalttığı gözlenmiştir. Hücrelerin galangine 24 saat maruziyeti sonrasında
koloni oluşturma yetenekleri azalmıştır. Hücre adhezyonu kanser metastazında
oldukça önemli bir basamak olduğundan bu çalışmada galanginin hücre adhezyonuna
olan etkisi incelenmiş ve doz artışına bağlı olarak hücrelerin fibronektine adhere olma
özelliklerinin azaldığı görülmüştür (56).
Zhang ve diğ. (72) yaptığı bir araştırmada, B16F10 ve fare embriyo fibroblast
hücre (NIH3T3) kültürlerinde kontrol grubuyla karşılaştırıldığında, düşük doz
galangin alan grupta (10 µmol/L) daha az hücrenin çoğaldığı ve galanginin yüksek
dozlarında (50 ve 100 µmol/L) canlı hücrelerin oranının önemli ölçüde azaldığı
gözlenmiştir. Benzer şekilde, 50 ve 100 µmol/L galangine maruz bırakılan gruplarda
kontrol grubuyla karşılaştırıldığında apopitozda önemli oranda artışla karşılaşılmıştır.
Galangin hepatoselüler karsinomalarda kaspaz 8/t-Bid mitokondriyal yolağını
aktive ederek etki gösterdiği, GST transferaz fonksiyonunu modüle edebildiği
gösterilmiştir (73).
Galanginin benzo[α]pirenin sitokrom P450 bağımlı aril hidrokarbon
hidroksilasyonunu inhibe ettiği bilinmektedir (74). Aril hidrokarbon reseptör (AhR)
tarafından kontrol edilen karsinojen aktivasyon yolağında karsinojen bir madde olan
7,12-dimetilbenz[α]antrasenin (DMBA) MCF-7 hücrelerine etkisine galanginin etkisi
değerlendirilmiştir.

Galanginin DMBA aktivasyonunu, AhR fonksiyonunu ve

CYP1A1 enzim aktivitesini inhibe ederek engellediği, doz ile doğru orantılı olarak
DMBA katabolizmasını, DNA katım ürünlerinin oluşumunu, sitotoksisiteyi, ve
CYP1A1 enzim ekspresyonunu azalttığı saptanmıştır. Bu sonuçlar galanginin
DMBA’nın genotoksik metabolitler oluşturmasını engellediğini göstermektedir (75).
Antienflamatuvar Etkileri
Galanginin

antienflamatuar

etkisinin

ökazonoid

sentezini

COX-2

inhibisyonuyla baskılamasından ileri geldiği iddia edilmektedir (76). Bazı
çalışmalarda

galanginin

fosfolipaz

A2

inhibisyonu

ve

adezyon

molekül

ekspresyonunu azaltarak da antienflamatuvar etki gösterdiği belirtilmektedir (77).
Dişi BALB/c farelerinde ovalbuminin neden olduğu havayolu enflamasyonuna
galanginin etkisinin incelendiği çalışmada, ovalbuminle birlikte 5 mg/kg ve 15 mg/kg
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galanginin

uygulandığı

farelerde

sadece

ovalbumin

uygulanan

farelerle

karşılaştırıldığında havayolunda cevap atışında azalma, bronkoalveolar lavaj sıvısında
enflamatuvar hücre birikiminde azalma, akciğer dokusunda enflamatuvar hücre
geçirgenliği ve goblet hücresi hiperplazisinde ve nükleer faktör κB (NF-κB)
aktivitesinde azalmayla karşılaşılmıştır. Artış gösteren interlökin (IL)-4, IL-5, IL-3 ve
ovalbumine özgül immünoglobulin (Ig)E düzeylerinin azaldığı gözlenmiştir. Bütün bu
verilerden

hareketle,

galanginin

astım

tedavisinde

destekleyici

amaçla

kullanılabileceği iddia edilmiştir (78).
Erkek ICR farelerinde forbol 12-mistat 13-asetat ve kalsiyum iyonoforu
A23187 ile indüklenen histamin salımı ve hücreler arası kalsiyum galanginin etkisi
incelendiğinde galangin kalsiyum düzeyini azaltarak histamin salımını ve mast
hücrelerinde artan tümör nekroz faktör (TNF)-α, IL-6, IL-1β ve IL-8 düzeylerini
azalttığı belirlenmiştir (77).
Galanginin BALB/c farelerin kulaklarında oluşturulan atopik dermatitin neden
olduğu kulak inceliği, ülserler, dermal ve epidermal incelik, epidermal hiperplazi ve
enflamatuvar hücrelerin (eozinofiller ve mast hücreleri) infiltrasyonunu, TNFα/interferon (IFN)-γ ile indüklenen IL-6, TNF-α ve IL-1β düzeylerini azalttığı
gözlenmiştir. Bu sonuçlar galanginin ödemi azaltmasını takiben histamin düzeylerini
azaltarak atopik dermatite karşı etkili olduğunu düşündürmektedir (79).
Alzheimer Hastalığına Karşı Koruyucu Etkileri
Çin halk tıbbında yaygın olarak kullanılan bitkilerden izole edilen 21
flavonoidin sıçan beyinlerinde asetilkolin esteraz (AChE) inhibisyon aktivitesi
değerlendirilmiştir, araştırılan maddeler içerisinde en güçlü inhibitör etki gösteren
maddenin galangin olduğu saptanmıştır (80).
Kemik ve Eklem Hastalıklarına Karşı Koruyucu Etkileri
Galanginin osteoklastojenezise olan etkisini incelemek amacıyla sıçanlara 10
mg/kg, 50 mg/kg ve 100 mg/kg dozlarda galangin verildiğinde 50 mg/kg ve 100 mg/kg
galangin verilen sıçanlarda sinoviyal enflamasyon, sinoviyal hiperplazi, kıkırdak ve
kemik erozyonunun azaldığı ve normal eklem görüntüsüne yakın eklem görüntüsü
elde edildiği gözlenmiştir.

Galanginin doza bağlı olarak IL-1β, TNF-α ve
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osteoprotegerin (OPG) düzeylerini, romatoid artrit oluşum hızını azalttığı ve klinik ve
patolojik düzeyde romatoid artriti önlediği gösterilmiştir. Herhangi bir toksisiteye
neden olmadan kıkırdak erozyonu ve kemik hasarına karşı koruyucu etkileri
gözlenmiş, kemik iliği kaynaklı makrofajlar, osteoblastlarda sitotoksik etkiye neden
olmadan osteoklastojenik faktörler tarafından indüklenen osteoklast oluşumunu inhibe
etmiş ve osteoblastlarda osteoklastojenik faktörlerle indüklenen OPG düzeylerini
artırdığı bulunmuştur. Sıçanlarda kollajenin neden olduğu artritte 10, 50 ve 100 mg/kg
galanginin dozla ilişkili artrit skorunda ve ödem düzeyinde azalmaya neden olduğu
belirlenmiştir. Galangin uygulamasının romatoid artirtin klinik ve patolojik
düzeylerini inhibe ettiği, ilerleyen safhada hastalığın gelişimini yavaşlattığı,
etkilenmiş diz ekleminde artilaj erozyonu ve kemik yıkımında herhangi bir toksisiteye
neden olmadan önemli koruyucu etkiler sağladığı belirlenmiştir (65).
Antimikrobiyal Etkileri
Galanginin Stenotrophomonas maltophilia kaynaklı β-laktamaz aktivitesini
inhibe ettiği gösterilmiştir (60). Cushnie ve diğ. (81), Staphilococcus aureus kaynaklı
enfeksiyonlara karşı galanginin antibakteriyel etkisinin olduğunu belirtmişlerdir. S.
aureus, Enterococcus ve Pseudomonas aeruginosa türlerine karşı galanginin
antimikrobiyal etkisi değerlendirildiğinde test edilen tüm gram-pozitif bakterilerinin
gelişiminin galangin tarafından önlendiği belirlenmiştir (82).
Galanginin özellikle gram negatif bakteriler ve mayalara karşı antimikrobiyal
etkisi bulunduğu rapor edilmiştir (83-85). Ana etken maddesi galangin olan propolisin
etanolik ekstrelerinin protozoa, Toxoplasma gondii ve Trichomonas vaginalis’e karşı
da etkili olduğu bulunmuştur (85).
Klebsiella pneumoniae insanlarda mukozal yüzeylerde septisemi, pnömoni,
boşaltım kanalı ve yumuşak doku enfeksiyonlarına yol açan bir patojendir. 10 µM
galanginin K. pneumoniae gelişimini inhibe ettiği gösterilmiştir (86).
Afrika’da etken maddesi galangin olan Helichrysum aureonitens bitkisinin
ekstreleri (87) özellikle Herpes zoster ve Herpes simplex (HSV) virüslerinin neden
olduğu deri enfeksiyonlarına karşı yaygın olarak kullanılmaktadır (88).
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In vitro şartlarda galanginin HSV-1 ve coxsackie virüs tip 1 (Cox B1),
adenovirüs tip 31 (Ad31) ve reovirüs üzerine etkileri incelenmiş, galanginin Ad31
virüsüne karşı antiviral aktivite göstermezken reovirüse karşı sınırlı antiviral aktivite
ve HSV-1 ve Cox B1 virüslerine karşı önemli antiviral aktivite göstermiştir (89).
Obeziteye Karşı Etkileri
Kumar ve diğ. (90) yaptıkları bir araştırmada, Alpinia galanga bitkisinin etanol
ekstresinin özel diyetle indüklenen enerji alımı, vücut ağırlığı ve parametriyal adipoz
doku ağırlığı artışını azalttığı rapor edilmiştir. Ekstre aynı zamanda özel diyetle artış
gösteren serum lipid ve leptin düzeylerini azaltmıştır. Aynı çalışma grubunun diğer bir
çalışması, Alpinia galanga bitkisinin rizomlarından izole edilen galanginin in vitro
pankreatik lipaz inhibitör aktivitesini ve 6 hafta boyunca özel diyetle beslenen dişi
sıçanlarda obeziteye karşı koruyuculuğunu aydınlatmak amacıyla yapılmıştır.
Galanginin doz artışıyla birlikte in vitro pankreatik lipaz aktivitesini azalttığı
saptanmıştır. 6 hafta sonunda kontrol grubuyla karşılaştırıldığında galangin uygulanan
grupta vücut ağırlığı artışının daha düşük olduğu bulunmuştur. Galanginin antiobezite
özelliği olan bir madde olan sibutraminin uygulandığı grupla benzer sonuçları verdiği
gösterilmiştir. Sibutramin ve galangin uygulanan grupta enerji ve kalori alımında
kontrol grubuyla karşılaştırıldığında azalma gözlenmiştir. Özel diyetle beslenen grupta
serum toplam kolesterol, LDL kolesterol ve trigliserit düzeylerinde gözlenen artış
galangin tarafından önemli bir şekilde azaltılmıştır. Ayrıca serum yüksek molekül
ağırlıklı lipoprotein (HDL)-kolesterol düzeylerinde galangin uygulamasıyla birlikte
artış saptanmıştır. Özel diyetle beslenen sıçanlarda karaciğer ve parametriyal adipoz
doku ağırlıklarında artış, galangin uygulanan sıçanlarda doku ağırlıklarında azalma
gözlenmiştir. MDA düzeyleri özel diyetle beslenen sıçanlarla karşılaştırıldığında
galangin uygulanan grupta azalmıştır (91).
Karaciğeri Koruyucu Etkileri
Erkek Sprague-Dawley sıçanlarda yapılan bir çalışmada karbon tetraklorür
(CCl4)’ün neden olduğu karaciğer fibrozuna galanginin (20, 40 ve 80 mg/kg) etkisi
değerlendirilmiştir. Sıçanlarda hepatik oran karaciğer ağırlığının vücut ağırlığına
oranlanmasıyla hesaplanmış ve galangin kontrol grubuyla karşılaştırıldığında doz ile
orantılı hepatik oranı sırasıyla : %5.8, %14.7, %25.9 düzeyde azaltmıştır. Serum
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hyaluronik asit

ve

laminin düzeyleri karaciğer

hasarını en

iyi belirten

göstergelerdendir. Galanginin CCl4 ’ün neden olduğu bu düzeylerdeki artışı doz
artışıyla orantılı olarak azalttığı belirtilmiştir. CCl4 ’ün neden olduğu serum alanin
transferaz (ALT) ve aspartat transferaz (AST) enzim düzeylerindeki artışı galangin
doz artışıyla birlikte azaltmıştır. CCl4 sıçanlarda SOD ve GSH-Px aktivitelerini
azaltmış ve MDA düzeylerini artırmıştır. Galangin uygulanan gruplarda doz artışıyla
birlikte SOD ve GSH-Px aktivitelerinde artış ve MDA düzeylerinde azalma
saptanmıştır. Karaciğerin histopatalojik incelemesinde CCl4 karaciğerde nekrotik
hepatositler ve makroveziküler yağlanma gibi morfolojik bozukluklara yol açmış,
galangin uygulanan gruplarda ise bu bozukluklara daha az oranda rastlanmıştır (92).
Flavonoidler faz I reaksiyonlarını inhibe ederek veya faz II reaksiyonlarını
artırarak hücre hasarını önlemede kimyasal koruyucu özellik gösterirler. Galangin
CYP1A1 ve CYP1A2 aktivitelerini ve fenol sülfür transferaz (PST)-bağımlı
sülfatasyonu doza bağlı olarak inhibe edebilir, faz II enzimlerinden kinon redüktazı
indükleyebilir. Bu özelliği karaciğer kanserine karşı koruyuculuğu sağlayabilir (59).
Antidiyabetik Etkileri
Fruktozla beslenen yetişkin erkek sıçanların oksidatif hasar ve enflamatuvar
değişikleri üzerine galanginin etkisinin değerlendirildiği bir çalışmada, 100 µg/kg
galanginin neden olduğu değişikler kontrol grupları (kontrol diyet alan ve fruktozla
beslenen hayvanlar) ve sadece galangin alan gruplarla karşılaştırarak incelenmiştir.
Galanginin kan glukoz düzeylerini artırdığı, insülin düzeylerini normal düzeye
indirdiği belirlenmiştir. SOD, CAT, GSH-Px enzim aktivitelerinde ve GSH düzeyinde
artış ve oksidatif stres göstergelerinde azalma saptanmıştır. Fruktozla beslenen
sıçanlarda TNF-α ve IL-6 düzeylerinde önemli artış görülmüştür; bu artış galangin
takviyesiyle normal düzeye indirilmiştir. Hayvanların karaciğerleri histolojik olarak
incelendiğinde,

fruktozla

beslenen

sıçanların

karaciğerlerinde

mikro

ve

makroveziküler yağlı değişiklikler ve hepatositlerin portal triadında enflamasyon
gözlenirken galanginin bu oluşumların meydana gelmesini azalttığı gözlenmiştir (93).
Fruktozla beslenen farelerde de galanginin antioksidan kapasiteyi artırdığı ve insülin
hassasiyetini potansiyelize ettiği bildirilmiştir (94).
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Antioksidan Etkileri
Galangin ile yapılan pek çok çalışma, galanginin redoks özelliklerine bağlı
olarak prooksidan etkiye neden olmadan antioksidan etki gösterdiğini iddia etmiştir
(58, 95).
4-16 µM konsantrasyon aralığında galanginin de radikal süpürücü etkisi
değerlendirilmiş ve bu etkinin doza bağlı olarak artış gösterdiği gözlenmiştir. 100, 200
ve 400 µM galanginin doz arışına bağlı olarak ksantin oksidaz enziminin aktivitesini
artırdığı ve NADH oksidasyonunu azalttığı gösterilmiştir (96).
Antigenotoksik Etkileri
Galanginin antigenotoksik etkilerine ilişkin veriler sınırlı sayıdadır. Farelerde
galanginin bleomisinin neden olduğu kromozomal sapmalara karşı antiklastojenik
etkisi gösterilmiştir (97).
İyonize radyasyonun neden olduğu DNA hasarına karşı galanginin koruyucu
etkisinin bulunduğu bilinmektedir. Bu koruyucu etkinin varlığı, COMET yöntemiyle
gamma ışınlarına maruz bırakılan farelerin beyaz kan hücrelerinde Benkovic ve diğ.
(98) çalışmasında değerlendirilmiştir. Bu çalışmadan elde edilen sonuçlarda, ışınlarla
oluşan DNA hasarının galangin içeren propolis ile azaldığı saptanmıştır.
N-metil-N-nitrozüre (MNU) ile yapılan bir çalışmada, MNU tarafından
oluşturulan mikroçekirdekli eritrosit (MNPCE) oranındaki artış, artan dozlarda
galangin (0, 0.1, 1, 10, 100 mg/kg) uygulandığında, azalmıştır. Özellikle düşük doz
galanginin daha fazla antiklastojenik etkiye sahip olduğu iddia edilmiştir (99).
Erkek C3H farelerinde galanginin DNA alkilleyici ve çapraz bağlayıcı
özellikleri olan mitomisin C’nin neden olduğu mikroçekirdekli retikülosit (MNRET)
oluşumuna karşı etkisi incelendiğinde, farelere tek başına 10 mg/kg dozda galangin
uygulandığında MNRET/1000 retikülosit oranında değişiklik yapmazken mitomisinin
neden olduğu MNRET/1000 retikülosit oran artışını azalmıştır. Galanginin retikülosit
oluşumundan önce uygulamasının daha etkili olduğu gözlenmiştir (100).
Galanginin insan mide kanser hücreleri (SNU-484) üzerine sitotoksisitesi MTT
yöntemiyle ve genotoksik etkiler COMET yöntemiye değerlendirilmiştir. Hücreler 25-
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200 µM dozlarda 24 ve 48 saat süreyle galangine maruz bırakıldığında hücrelerin
gelişimi zaman ve doza bağlı olarak azalmıştır. Kontrol grubuyla karşılaştırıldığında,
galangine maruz bırakılan hücrelerde daha fazla kuyruk yoğunluğu gözlenmiştir (77).
Galanginin polisiklik aromatik hidrokarbonlara (PAH) ve aflatoksin B1 ’e karşı
antimutajenik ve antiklastojenik etkisinin bulunduğu gösterilmiştir. Yapılan
çalışmalarda S. typhimurium TA 98’de metabolik aktivasyonla antimutajenik özellik
gösterdiği, metabolik aktivasyonla veya metabolik aktivasyona uğramadan Çin kobay
over (CHO) hücrelerinde antiklastojenik özellik gösterdiği bulunmuştur (59).
Galangin, S. typhimurium TA98 suşu ile yapılan deneylerinde 2aminoantrasenin üzerinde neden olduğu mutajeniteyi güçlü şekilde önlemiştir (101).
Ames testinde galanginin mutajenik etkisinin bulunmadığı belirlenmiştir (99).
Galanginin mutajenik özellik göstermesi için CYP enzimleriyle metabolik aktivasyona
ihtiyaç duyduğu iddia edilmektedir (63).
Diğer Etkileri
Ana etken maddesi galangin olan propolis antiseptik, antienflamatuvar,
astrenjan, antioksidan ve lokal anestetik etkileri nedeniyle birçok tıbbi ve kozmetik
ürünün bileşimine girmektedir. Diş macunları, ağız yıkama suları, yüz kremleri,
merhemler, sakızlar, cila ve boyaların içeriğinde bulunmaktadır (102).
Erkek sıçanlarla yapılan bir çalışmada, galanginin sıçan mesane motilitesi
üzerine etkileri değerlendirilmiş ve galanginin (10-8-10-4 M) konsantrasyona bağımlı
şekilde sıçan mesanesinin elektriksel stimülasyonuna bağlı olarak ortaya çıkan
kasılmaları azalttığı iddia edilmiştir (97).
Toksikolojik Etkileri
Dişi ve erkek sıçanlara galanginin tek doz toksisitesini belirlemek için 5 g/kg
dozda ve tekrarlayan doz toksisitesini belirlemek amacıyla 500, 1000 ve 2000 mg/kg
dozda galangin verilmiştir. Uygulanan dozlarda her iki cinsiyette de mortalite, klinik
belirtiler ve vücut ağırlığı üzerine etki gözlenmemiştir. 500, 1000 ve 2000 mg/kg
dozda galangin gastrik mukozada enflamasyon veya kanama gibi etkilere yol
açmamıştır (65).
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Galanginin akut toksisite çalışmaları dişi sıçanlarla yapılmış, sıçanlara 2000
mg/kg galangin oral yoldan verilerek 14 gün boyunca mortalite ve genel davranışları
bakımından incelenmiştir. Çalışmanın sonunda herhangi bir toksisite belirtisi ya da
mortalite gözlenmemiştir (90).
Propolis içeren ürünlerin kullanımına bağlı alerjik kontakt dermatit olguları
rapor edilmiştir (102).
2.3.2. Limonen
Genel Özellikler
Limonen (p-mentha-1,8-dien) (Şekil 2.7), portakal, limon, mandalina, ıhlamur
ve greyfurt gibi birçok Citrus türüne ait meyvelerden basınç veya su buharı
distilasyonuyla ekstre edilebilen ve birçok uçucu yağın bileşiminde bulunabilen 10
karbonlu siklohekzanoid monoterpendir (103-105).
R ve S enantiyomerleri bulunan limonenin uçucu yağlarda en fazla R izomerik
formu bulunmaktadır. Bazı mikroorganizmalar ve bazı bitkiler limoneni çeşitli
alkoller, asitler ve ketonlara dönüştürmektedir (106).

Şekil 2.7. Limonenin kimyasal yapısı.

Limonenin düşük polaritesi hücre membranlarından geçişini kısıtlamakta ve
daha az aktivite göstermesine yol açmaktadır (107).
Farmakokinetik Özellikleri
İnsanlar ve diğer memeli türlerinde, limonen tamamen absorbe edilebilir,
vücutta farklı dokulara hızlıca dağılabilir ve hemen aktif metobilitlerine
dönüştürülebilir. Limonen ve/veya metabolitleri serum, karaciğer, akciğer, böbrek ve
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birçok dokuda gözlenebilir ve yağsız dokulara göre adipoz doku ve meme bezlerinde
daha çok birikim gösterir (107, 108).
Limonen

karaciğerde

hızlıca

perilil

alkole

metabolize

edilir,

bu

metabolizmanın limonenin etkisinin azalmasına neden olduğunu düşündürmektedir
(103). Perilik asit, dihidroperilik asit ve limonen-1,2-diol metabolitleri ana
metabolitlerdir ve in vitro şartlarda ana bileşiğe göre daha aktiftir (109, 110). Bazı
hayvan türlerinde limonen karaciğer mikrozomları tarafından 1,2- ve 8,9-epoksit,
karveol (6-hidroksil) ve perilil alkole (7-hidroksil) dönüştürülür (111-113).
İnsanlarda limonen 48 saat içinde %52-83 oranında idrarla atılır (114).
Limonenin yarı ömrü 12-24 saat arasında değişir (108) . 21 gün süreyle tekrarlayan
dozlarda limonen maruziyetinde metabolitlerin birikimi gözlenmemiştir (115).
Farmakolojik Etkileri
Kozmetik endüstrisinde aromatizan amaçla kullanılmasının yanı sıra ilaçların
in vitro ve in vivo perkütanöz geçişini kolaylaştırmak amacıyla da ilaç yapımında
kullanılmaktadır (103). Limonen Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından
“Genellikle Güvenli Kabul Edilir” (GRAS) listesine alınmış bir tatlandırıcı ajandır
(114). Esas olarak bazı gıdalarda (dondurma, şeker, hamur işleri, jelatinler ve
pudingler, içecekler, sakızlar) tatlandırıcı olarak ve sabun ve parfümlerde koku verici
olarak kullanılır (109, 116).
In vitro çalışmalara dayanılarak limonenin farmakolojik etkileri göstermesi
için yüksek konsantrasyonlarına ihtiyaç duyulduğu iddia edilmektedir (107).
Kansere Karşı Koruyucu Etkileri
Limonenin pek çok kanser oluşumu ve tümör gelişiminde inhibitör etkisinin
bulunduğu gözlenmiş ve kansere karşı koruyucu olarak kullanılabileceği iddia
edilmiştir (109, 116).
İnsanlarda limonen ve metaboliti olan perillil alkol ile yapılan Faz I ve Faz II
çalışmalarında, bu bileşiklerin kanser hastaları tarafından iyi tolere edildiği ve meme
ve kolorektal kanserlerin tedavisinde umut verici olduğu iddia edilmiştir (117-119).
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Limonen içeren Citrus aurantifolia bitkisinin normal insan epitel hücrelerine
toksik olmadığı ancak kanser hücrelerinin gelişimini inhibe edeceği gözlenmiştir
(120). Melanoma, gastrik ve prostat kanser hücre tiplerinde antiproliferatif etkilerinin
bulunduğuna dair çalışmalar mevcuttur (103).
Limonenin antitümör aktivitesinin mekanizması hala bilinmemekle beraber
apopitoz indüksiyonu, G1 hücre döngüsü durdurulması, p21Ras izoprenilasyon
inhibisyonu ve mannoz 6-fosfat/IGF-II ve TGF-β tip II reseptör genlerinin
ekspresyonunun artışı gibi bazı aktivitelerinin olduğu belirtilmiştir (121-123).
Limonenin tümör baskılayıcı aktivitesinin apopitoz indüksiyonu yapmasından,
hidroksi-3-metilglutaril koenzim A redüktaz aktivitesini azaltmasından ve farnesil
transferaz enzim inhibisyonu yapmasından dolayı görüldüğü iddia edilmektedir
(124, 125).
Faz I ve faz II karsinojenleri daha az toksik şekle metabolize eden sitokrom
p450 enzimlerinin aktivitesini artırabilir ve kimyasal karsinojenlerin DNA ile
etkileşmesini engelleyebilir. Sıçanlarda gastrointestinal UGT aktivitesini artırdığı
belirtilmiştir (114).
Citrus sinensis uçucu yağındaki gaz kromatografisi-kütle spektroskopisi (GCMS) yöntemiyle tanımlanmış 19 bileşenin insan kolon adenokarsinoma hücrelerindeki
(SW480, HT-29 ve HUVE) etkisi değerlendirilmiş, uçucu yağda en yüksek oranda
bulunan bileşenin limonen olduğu bulunmuştır. SW480 ve HT-29 hücreleri 6,25-500
ppm arasında değişen konsantrasyonlarda bitkinin uçucu yağının emülsiyonuyla 24,
48 ve 72 saatlik inkübasyona bırakıldığında, her üç zaman periyodunda da hücre
canlılığının konsantrasyon artışına paralel olarak azaldığı görülmüştür. MTT
yönteminin doğruluğunu araştırmak için aynı hücreler 12.5, 25, 50, 100 ppm uçucu
yağ emülsiyonu ve 100 ppm limonene maruz bırakılmıştır. Hücre proliferasyonu
inhibisyonunun 100 ppm uçucu yağ emülsiyonu ve 100 ppm limonen bileşiğiyle aynı
olduğu gözlenmiş, aktivitenin limonenden ileri geldiğini düşündürmüştür. Akım
sitometri yönteminde hücreler 50 ve 100 ppm konsantrasyonda uçucu yağ
emülsiyonuyla 24 ve 48 saat süreyle inkübe edidiğinde elde edilen tüm sonuçlar uçucu
yağ emülsiyonunun kolon kanser hücrelerinde apopitoz ve sitotoksisiteyi
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indüklediğini göstermiştir. p-38 aktivasyonu ve Akt inhibisyonuyla bu maddenin
kolon kanser hücrelerindeki etkisinin görüldüğü iddia edilmiştir (126).
Erkek sıçanlarda N-metil-N’-nitro-N-nitrozoguanidinin neden olduğu mide
kanserlerinin limonen içeren diyetle baskılandığı gözlenmiştir (127). Benzer şekilde
sıçanlarda limonenin sodyum klorürün neden olduğu mide kanserinin gelişimini ve
apoptotik indekslerini azalttığı gözlenmiştir (128).
Limonenin

karaciğer

kanserini

hücre

proliferasyonunu

engelleyerek,

apopitozisi artırarak ve onkogen ekspresyonunu bloke ederek önlediği iddia edilmiştir
(114). İnsan akciğer adenokarsinoma (A549) ve HepG2 hücrelerine ana bileşeni
limonen olan mandalina uçucu yağının etkisi incelendiğinde, sitotoksik etkinin uçucu
yağ doz artışıyla birlikte arttığı gözlenmiştir (129).
Erkek sıçanlarda limonene maruziyet sonucunda böbrek kanseri görüldüğü
rapor edilmiş ise de bu etki insanlarda gözlenmemiştir. Bunun nedeninin yalnızca
erkek sıçanlarda sentezlenen özel bir protein olan α-2µ-globulinin tümorojenik
aktivitesi olduğu iddia edilmektedir (110).
Antimikrobiyal Etkileri
Dişi C57BL/6 farelerde limonenin Leishmania amazonensis türüne karşı
aktivitesi incelendiğinde, limonen doz artışına bağlı olarak L. amazonensis hücre
canlılığının azaldığı saptanmıştır (103).
Limonen, Mycoplasma pneumoniae türü mikoplazmalara %0.03 minimum
inhibitör konsantrasyonda (MİK) etkili bulunmuştur. Citrus bergamia’dan elde edilen
uçucu yağın içeriğinde 25.645-33.690 oranında limonen bulunmaktadır. Limonenin
solunum zincirinde enerji yolağında hasar oluşturarak, mikoplazmalara karşı etkiyi
gösterdiği düşünülmektedir (130).
Antienflamatuvar Etkileri
Yapılan hayvan çalışmalarında, limonenin ve metaboliti perilik asidin
sıçanlarda alveolar makrofajların fagositik aktivitesini, farelerde α-esteraz pozitif
hücrelerin sayısını artırabilir (131-133).
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In vitro çalışmalarda limonenin nitrik oksit, RAW 264.7 makrofajlardan
lipopolisakkarit (LPS) indüklenen proenflamatuar sitokinlerin ve prostoglandin E2’nin
üretiminin baskılandığı bildirilmiştir (134).
Lenfomalı BALB/c farelerde limonenin 2,4-dinitrofluorobenzene bağlı
görülen alerjik reaksiyonlarda fagositoz, mikrobisidal aktivite, kemotaksi, dalak Thücre miktarına olan etkisi incelendiğinde limonenin gecikmiş tip aşırı duyarlılık
reaksiyonları, makrofaj fagositozu ve mikrobisidal aktivite gibi immün cevaplara
neden olduğu gözlenmiştir (104).
Yuzu’dan (mandalina) elde edilen limonenin insan eozinofilik lösemi (HL-60)
klon 15 hücrelerine olan etkisi incelenmiş ve bileşiğin antioksidan aktivitesinin
bulunduğu, eozinofilik kemotaksiyi ve monosit kemoatraktan protein-1 (MCP-1)
üretimini azalttığı bulunmuştur. Eozinofillerin astımın patolojisinde önemli yer tuttuğu
bilindiğinden, limonenin astıma karşı koruyucu etkisinin olduğu iddia edilmiştir (135).
BALB/c farelerde limonenin IgE, yardımcı T-2 (Th-2) sitokinlerinin, MCP-1 ve
dönüştürücü büyüme faktörü 1β (TGF-1β) kemokinlerinin ve alerjene özgül Ig-G1
üretimini inhibe ettiği ve astımda profilaktik ve terapötik aktivite gösterdiği
gözlenmiştir (136).
Santiago ve diğ. (137) dişi farelerde yaptığı çalışmada, limonenin fare Tlenfositlerinin proenflamatuar aktiviteleri değerlendirilmiştir. 0.5, 1, 2, 4 ve 8 mM
dozda limonen ve limonen metabolitleri olan limonen-1,2-diol ve perilik asit,
CD3+CD4+ T hücreleri tarafından üretilen IFN-γ, IL-2, TNF-α, IL-4 ve IL-13 üretimini
inhibe etmiş ve aktive edilmiş T lenfositleri tarafından CD25, CD69 ve CD40L
upregülasyonunu düzenlemiştir. 8 mM limonen ve metabolitlerinin CD4+ ve CD8+ T
hücrelerine toksikken düşük dozlarda bu hücrelerin canlılığına hiçbir etkisi
bulunmamıştır.
Antimikrobiyal Etkileri
Limonenin 2,5-10 μg/mL konsantrasyonda larvalara karşı koruyucu özelliğinin
bulunduğu gösterilmiştir (138).
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Santral Sinir Sistemi Üzerine Etkileri
Erkek İsveç farelerinde, yüksek doz limonen sedatif etkiye yol açarken hiçbir
hayvanda anksiyolitik etki gözlenmemiştir. Bu etkilerin dopaminerjik tip etkilere
benzerlik gösterdiği belirtilmiştir (139).
Antioksidan Etkileri
1-1000 μg/mL limonen ve H2O2’ye maruz bırakılan lenfositlerde yüksek
konsantrasyonlara göre (100-1000 μg/mL) düşük konsantrasyonlarda (10-50 μg/mL)
daha fazla antioksidan etki gözlenmiştir. Radikal süpürücü etki de benzer şekilde
düşük konsantrasyonlarda (10-50 μg/mL) yüksek konsantrasyonlara göre (100-1000
μg/mL) daha fazla görülmüştür. Hücrelerin 1 saat süreyle limonene maruz bırakılması
sonucunda SOD aktivitesi 100, 1000 ve 1500 μg/mL limonen uygulamasında artış
göstermiştir. 24 saat inkübasyon sonunda ise sadece 1000 μg/mL limonen
uygulamasında SOD aktivitesinde artış gözlenmiştir. Peroksidaz aktivitesi ise sadece
1 saatlik inkübasyon sonunda düşük konsantrasyonlarda (10 ve 50 μg/mL) artış
göstermiştir. CAT aktivitesi ise 1 ve 24 saatlik inkübasyonlar sonunda 50 ve 100
μg/mL konsantrasyondaki limonene maruziyet sonucu artmıştır. 5, 10 ve 50 μg/mL
limonen lenfosit hücre proliferasyonunu önemli derecede artırırken, üksek
konsantrasyonlarında hücre proliferasyonunda değişiklik görülmemiştir (140).
Limonenin GSH-Px ve GST enzimlerinin aktivitesini artırdığı da gösterilmiştir
(110).
Genotoksik ve Antigenotoksik Etkileri
CHO hücrelerine Citrus türlerinin içeriğindeki fenolik bileşiklerin karışımını
içeren ekstre uygulandığında, COMET yöntemi sonucunda kontrol grubuyla
karşılaştırıldığında, limonenin tek başına uygulandığı grupta DNA hasarını
artırabileceğini bildiren bir çalışma bulunmaktadır. (141). Ancak insan lenfositlerinde
metil metansülfonat ve H2O2’nin neden olduğu DNA hasarına limonen içeren
Citronella uçucu yağlarının etkisinin COMET yöntemiyle değerlendirildiği bir başka
çalışmada, uçucu yağın, H2O2 ile oluşan DNA hasarına karşı koruyucu etkisinin
bulunduğu iddia edilmiştir (142).
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S. typhimurium’un dört tipinde (TA98, TA100, TA1535, TA1537) limonen
herhangi bir mutajeniteye yol açmamıştır. Bununla birlikte CHO hücrelerinde
kromozomal aberasyonlar ve kardeş kromatid değişiminde artışa da neden olmamıştır
(114).
Diğer Etkileri
Halk arasında kolesterol çözücü özelliği olduğu iddia edilen limonenin,
kolesterol içeren safra taşlarını çözmek, mide ekşimesi ve gastroözefagal reflüyü
rahatlatmak amacıyla kullanımı bulunmaktadır (143).
Erkek sıçan ve İsviçre fareleriyle yapılan bir çalışmada, hayvanlara 245 mg/kg
dozda verilen limonenin alkol ve nonsteroidal antienflamatuvar ilaçların neden olduğu
gastrik ülseri %99 oranında azalttığı bulunmuştur (144).
Erkek sıçanlarda alkole bağlı olmayan yağlı karaciğer hastalığına karşı
limonenin etkisinin değerlendirildiği bir başka çalışmada, yüksek yağlı diyet ve N00nitro-L-arjinin metil esterin (L-NAME) bazı biyokimyasal ve histolojik değişikliklere
ve insüline dayanıklı karaciğer hasarına yol açtığı beliritilmiş ve limonenin bu
istenmeyen değişiklikleri iyileştirici etkisinin bulununduğu iddia edilmiştir (137).
Limonenin intektisit ve antimikrobiyal özellikleri limonen içeren bitkilerin
savunma mekanizmalarında rol oynamaktadır (103).
Toksikolojik Etkileri
Limonenin oral letal doz (LD50) değeri erkek ve dişi farelerde sırasıyla 5.6 ve
6.6 g/kg iken erkek ve dişi sıçanlarda ise sırasıyla 4.4 ve 5.1 g/kg olarak saptanmıştır
(114).
Subkronik toksisite çalışmalarında, yüksek dozlarda limonenin, erkek
sıçanlarda ciddi böbrek lezyonlarına neden olduğu ancak dişi sıçanlarda bu etkinin
gözlenmediği bildirilmiştir. Dişi sıçanda, yüksek doz limonen alan grupta
hepatoselüler karsinoma görülme sıklığında artış gözlense de bu durum istatistiksel
olarak önemli bulunmamıştır. Erkek sıçanlarda ise hepatoselüler karsinomalarda
istatistiksel olarak önemli derece azalma gözlenmiştir (145).
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Limonenin nefrotoksik etkilerini belirlemek amacıyla yapılan çalışmalarda
erkek sıçanlarda doza bağımlı granüler döküntüler oluştuğu gözlenirken dişi sıçanlarda
bu oluşum gözlenmemiştir (145). Erkek farelerde limonene bağlı olarak görülen
nefrotoksisitenin

nedeninin

erkek

farelerin

karaciğerinde

α2µ-globulin

ekspresyonunun fazlalığı olarak düşünülmektedir. Erkek farelerde (R)-limonen-1,2epoksit metaboliti ana bileşiğe göre α2µ-globuline bağlanma yönünden daha aktiftir.
Limonen böbrekte α2µ-globuline tersinir olarak bağlanıp protein hidrolizine neden
olup renal tübüllerde proteinlerin birikmesine neden olarak nefrototoksisiteye yol
açabilir (146, 147).
2 yıl süreyle dişi farelere 600 mg/kg dozda limonen verildiğinde, kontrol
grubuyla karşılaştırıldığında hayatta kalan fare sayısının azaldığı gözlenmiştir.
Limonenin gözlenebilen hiçbir yan etki göstermeyen düzey (NOAEL) değeri 250
mg/kg/gün ve yan etki gözlenebilen en düşük düzey) LOAEL değeri 500 mg/kg/gün
olarak belirlenmiştir (114). Diğer taraftan 2 yıl süreyle 250-1000 mg/kg/gün dozda
limonen verilen fare ve sıçanlarda uzun dönem toksisite değerlendirmelerinde
istenmeyen etkilere yol açmadığı saptanmıştır (103).
Limonen içeren kozmetiklerin neden olduğu alerjik kontakt dermatit olguları
bildirilmiştir (148-150). Limonen maruziyetine bağlı 10 dermatit vakasının 4’ünün
meyveler, aromatizanlar ve sebzelere mesleki temas sonucu; 6’sının ise temizlik
ürünlerine temas sonucu gözlendiği rapor edilmiştir (149). Limonenin solunum yolu
irritanı olduğu bilinmekle birlikte (151), konsantrasyon ve şartlara bağlı olarak
bronşiyal reaktiviteye neden olabilir (152). Limonenin havayla teması sonucu oluşan
monosiklik terpenlerin (limonen oksit ve limonen hidroperoksit) önemli kontakt
alerjenler olduğu iddia edilmektedir. 61 yaşındaki bir histopatoloji teknisyeninde 35
yıldır herhangi bir deri hastalığı gözlenmemişken limonen bazlı bir solvan kullanmaya
başlamasının ardından işyerinde bulunduğu zamanlarda daha da şiddetlenen deri
lezyonlarıyla karşılaştığı belirtilmiştir (153). 53 yaşındaki başka bir histopatoloji
laboratuvar teknisyeninde de laboratuvarda limonen içeren bir solvan kullanılmaya
başlanıldıktan sonra dermatitle karşılaşılmış ve bu dermatitin nedeninin solvana
doğrudan maruziyet olduğu saptanmıştır (152). 39 yaşında boyacı ve dekoratörün
limonen içeren iş el temizleme mendillerini kullanması sonucu ellerinde egzama
oluştuğu bildirilmiştir (154).
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2.3.3. Naringin
Genel Özellikler
Naringin (4’,5,7-trihidroksi flavon 7-ramnoglukozid) (Şekil 2.8). greyfurtta
(Citrus paradisi, Citrus sinensis, Citrus unshiu, Citrus nobilis ve Citrus tachibana,
Citrus junos ve Artemisia selengensis), Cudrania cochinchinensis var. Geronatogea
köklerinde ve Citrus türlerinde bulunan bir flavondur (155).

Şekil 2.8. Naringinin kimyasal yapısı.
Naringin bazı Citrus türü meyvelere acılığı ve ekşi tadı veren bir bileşiktir
(156). Naringin greyfurtun klinik açıdan önemli olan etkileşmelerinden sorumlu olan
bileşik olarak kabul edilmektedir (157).
Farmakokinetik Özellikleri
Naringinin oral biyoyararlanımının oldukça düşük olduğu bilinmektedir (158).
Naringin

α-ramnozidaz

ve

β-glukozidaz

gibi

enzimler

aracılığıyla

biyotransformasyona uğrayarak absorbe edilebilen naringenine dönüştürülür (159).
Naringenin genel olarak serbest halde bulunmasına rağmen glukronit ve sülfat
formlarında da bulunur (158, 160-162). Naringin oral yoldan uygulandığında çok
düşük miktarda naringenin ile karşılaşılır. Bu durum naringinin absorpsiyondan hemen
önce naringenine hidroliz olmasıyla açıklanabilir (158).
50, 250 veya 1250 mg/kg/gün dozda 1, 32, 93 veya 184 gün süreyle naringin
uygulanan sıçanlarda bileşiğin toksikokinetiği değerlendirildiğinde sıçanlarda ölüm
gözlenmemiş ve farklı dozlarda naringin uygulanan dişi ve erkek farelerde naringin
toksikokinetiğinde farklılık bulunmamıştır. Düşük dozlarla karşılaştırıldığında orta ve
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yüksek dozda naringinin maksimum konsantrasyona ulaşmak için geçen zaman (tmaks)
değerlerinin daha büyük olduğu rapor edilmiştir (160, 162).
Sprague-Dawley erkek sıçanlara naringinin oral uygulanmasından sonra
naringenin metabolitine dönüştüğü gözlenmiştir. Naringin ve naringenin glukronid
tmaks değerleri sırasıyla yaklaşık 9 ve 7.5 saat bulunmuştur. Naringin oral uygulama
sonrasında 5 dakika içerisinde hızla absorbe olmuş ve plazmada gözlenebilmiştir (160,
163).
Sıçanlara oral yoldan naringin verildiğinde intestinal bakteriler tarafından
naringin aglikonu olan naringenine veya az miktarda naringenin glukronitlerine
hidroliz edilmiştir. Enterohepatik dolaşımdan sonra naringenin tekrar absorbe olduğu
gözlenmiştir (164).
Naringenin metabolitinin kan-beyin bariyerini geçtiği belirlenmiştir (165).
Aglikon olan naringinin suda çözünürlüğü naringenin metabolitininkinden
daha iyi olmasına rağmen naringeninin oral absorpsiyonu naringininkine göre daha
hızlı bulunmuştur (166).
Farmakolojik Etkileri
Naringinin antikarsinojenik, kolesterol düşürücü, anti-apoptotik, antiatherojenik, metal bağlayıcı ve antioksidan özellikler gibi pekçok biyolojik özelliğe
sahip olduğu iddia edilmektedir (167).
Naringinin ilaç absorpsiyonu ve metabolizmasını hızlandırıcı etkilerinin
olduğu iddia edilmiştir (168).
Kansere Karşı Koruyucu Etkileri
Naringinin metaboliti olan naringeninin farklı kanser hücrelerinde (meme,
serviks, uterus, mide, pankreas, kolon ve karaciğer) antiproliferatif etkiler gösterdiği
iddia edilmektedir (169). Bu etkisinin p53 genlerini düzenleyici etkisinden ileri geldiği
düşünülmektedir (170).
250-2000 µM naringinin servikal kanser hücrelerine (SiHa) olan etkisi
incelendiğinde doza bağlı olarak hücre ölümüne neden olduğu bulunmuştur.
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Naringinin bu etkisinin hücre proliferasyonunu engellemesinin yanısıra apopitozu
artırmasından da ileri geldiği öne sürülmüştür (167).
İnsan nöroblastoma hücrelerinde (SH-SY5Y) yapılan çalışmada, bir insektisit
olan rotenonun neden olduğu hücre ölümünü 1, 5 ve 10 µM dozda naringinin doza
bağlı olarak azalttığı gözlenmiştir. 4,6-diamidino-2-fenilindol (DAPI) boyanma ve
TUNEL yöntemlerinde naringinin rotenonun neden olduğu kromatin yoğunlaşması ve
DNA iplik kırıklarını önemli derece önlediği bulunmuştur. Mitojenle aktive edilen
kinaz (MAPK) ailesi üyeleri olan Jun NH2-terminal protein kinaz (JNK) ve p38’in
rotenonla indüklenen fosforilasyonu da naringin ile bloke edilmiştir (171).
Kalp-Damar Sistemine Etkileri
Rajadurai

ve

Stanley

Mainzen’in

(172-174)

yaptığı

çalışmalarda,

izoprotrenolle indüklenen myokard enfarktüsünde naringinin lipidler, lipoproteinler,
lipid metabolizmasıyla ilgili enzimler, lipid peroksidazlar ve oksidanlar üzerine
koruyucu etkisi gösterilmiştir. Aynı araştırmacılar naringinin kardiyak göstergeler,
elektrokardiyografik modeller ve lizozomal hidrolazlar üzerinde koruyucu etkisini de
bildirmişlerdir.
Aynı grubun yaptığı bir başka çalışmada da erkek sıçanlara izoprotrenol
uygulanmadan önce verilen 10, 20 ve 40 mg/kg dozda naringinin izoprotrenolün
artırdığı kan glukoz düzeyi, serum ürik asit, demir ve glikoprotein düzeyleri, kalpteki
glikoprotein düzeyleri, kalpteki magnezyum ve kalsiyuma bağımlı ATPaz aktivitesi
ve kalp ağırlığını azalttığını, ayrıca izoprotrenolün azalttığı plazma toplam protein
düzeyi, albümin/globülin oranı, plazma demir bağlama kapasitesi ve sodyum
postasyuma bağımlı ATPaz aktivitesini artırdığını göstermiştir. Bütün bu sonuçlar
naringinin membrana bağlı enzimler ve glikoprotein düzeylerini normale döndürerek
izoprotrenolle

indüklenen

myokard

enfarktüsüne

karşı

koruyucu

etkisinin

bulunduğunu göstermiştir (175).
Karaciğeri Koruyucu Etkileri
Erkek sıçanlarda 20, 40 ve 80 mg/kg dozda naringinin nikelin neden olduğu
karaciğer hasarına koruyucu etkisinin incelendiği araştırmada naringin nikelin artırdığı
lipid peroksidasyonu azalttığı ve nikelin azalttığı SOD, CAT, GSH-Px, GST, glutatyon
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redüktaz (GR), glukoz 6 fosfat dehidrogenaz (G6PD) antioksidan enzimlerinin
düzeylerini artırdığı buunmuştur (176).
Bu fenolik, alkol ve lipidlerin istenmeyen etkilerini azaltmada hepatik
antioksidan savunma sisteminin fonksiyonlarını ve bu maddelerin metabolizmalarını
artırarak katkıda bulunabileceği iddia edilmiştir (177).
Böbreği Koruyucu Etkileri
Erkek sıçanlarda 20 gün süreyle 20, 40 ve 80 mg/kg dozda naringinin nikelin
neden olduğu nefrotoksisiteye karşı koruyucu etkisi değerlendirilmiş, kontrol grubuyla
karşılaştırıldığında naringinin nikelin sıçanlarda neden olduğu vücut ağırlığı kaybını
engellediği, artmış böbrek hasar göstergelerini azalttığı,

idrarda azalmış böbrek

göstergelerini artırdığı, azalmış C vitamini ve E vitamini gibi antioksidanların düzeyini
artırdığı, azalmış SOD, CAT, GSH-Px, GST, GR ve G6PD antioksidan enzimlerinin
düzeylerini artırdığı gözlenmiştir. Bütün bu sonuçlar nikelin neden olduğu
nefrotoksisiteye karşı naringinin antioksidan, serbest radikal süpürücü ve metal
bağlayıcı özellikleriyle koruyucu etkisini gösterebildiğini vurgulamaktadır (178).
Gentamisinin neden olduğu böbrek toksisitesine karşı naringin antioksidan,
antiapoptotik ve antienflamatuvar özellikleri sonucunda koruyucu etki gösterebilir
(179).
Solunum Yolu Üzerine Etkileri
Naringin trakeadaki silial hareketi destekleyerek, MUC5AC ve MUC5B musin
ekspresyon ve sekresyonunu inhibe ederek ve solunum yolu kadeh hücrelerinin
hiperplazisini önleyerek ekspektoran etki oluşturabilir (180).
Domuzlarla yapılan çalışmalarda naringinin antitüssif etkisinin bulunduğu
gözlenmiştir (181). Domuzlar üzerinde yapılan bir başka araştırmada da sigaranın
neden olduğu öksürük ve oksidatif hasara karşı naringinin koruyucu etkisi
değerlendirildiğinde, 9.2, 18.4 ve 36.8 mg/kg naringinin doz artışına bağlı olarak
sigaranın neden olduğu öksürüğü azalttığı, artmış olan kandaki toplam hücre sayısını,
IL-8, TNF-α ve lipoksin A4 (LXA4) düzeylerini azalttığı, azalmış olan SOD
aktivitesini artırdığı gözlenmiştir (182).
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Solunum yolu aşırı cevabını ve astımda eozinofilik solunum yolu
enflamasyonunu baskıladığı ve farelerde LPS ile indüklenen akut akciğer hasarını NFκB yolunu bloke ederek akut nötrofilik solunum yolu enflamasyonunu azalttığı
gösterilmiştir (183, 184).
Santral Sinir Sistemi Üzerine Etkileri
Naringinin sinir sistemini koruyucu madde olduğu var sayılmaktadır (171).
Nörodejeneratif bir hastalık olan Huntington hastalığında 3-nitropropiyonik asidin
sistemik kullanımının hastalarda beyin lezyonlarına yol açtığı gözlenmiş ve naringinin
3-nitropropiyonik asit nörotoksisitesine karşı koruyuculuğu daha önceden rapor
edilmiştir (185,186). Erkek sıçanlarla yapılan bir çalışmada hayvanlara 20, 40, 60, 80,
100 ve 120 mg/kg dozda naringin ve 3-nitropropiyonik asit uygulanmış ve naringinin
doza bağlı olarak 3-nitropropiyonik asit uygulanan hayvanlarda yaptığı değişiklikler
değerlendirilmiştir.

Sıçan

striatum

ve

plazmasında

kontrol

grubuyla

karşılaştırıldığında 3-nitropropiyonik asidin lipid peroksidasyon ve protein karbonil
düzeylerini artırdığı; naringinin bu artışı azalttığı ve tek başına naringin uygulanan
sıçanlarda bu düzeylerin kontrol grubuyla benzer değerlere sahip olduğu gözlenmiştir.
Benzer şekilde striatum ve plazmada antioksidan enzim (SOD, CAT, GSH-Px, GR)
aktiviteleri

ve

non-enzimatik

antioksidan

(vitamin

C

ve

E)

düzeyleri

değerlendirildiğinde 3-nitropropiyonik asidin antioksidan enzim düzeylerini azalttığı;
naringinin bu azalmayı engellediği ve tek başına naringin uygulanan sıçanlarda bu
düzeylerin kontrol grubuyla benzer değerlere sahip olduğu gözlenmiştir. Kontrol
grubuyla 3-nitropropiyonik asit uygulanan sıçanların striatumlarındaki histolojik
değişimler incelendiğinde 3-nitropropiyonik asit uygulanan sıçanlarda striatal
bölümler ve hasarlanmış hücreler gözlenmiş ve naringin uygulamasının bu
bozuklukları önlediği saptanmıştır (187).
Sıçanlarda oksidatif stresin neden olduğu iskemik hasara naringinin etkisi
incelendiğinde, iskemik reperfüzyonun neden olduğu lokomotor aktivitede düşüş ve
eğimli kiriş yürüme testindeki başarısızlık naringin tarafından iyileştirilmiş, hafıza
performasını artırılmış, beyin stratum, korteks ve hippocampus bölgelerindeki
antioksidan enzim düzeylerini normal seviyelere yaklaştırılmıştır (188).
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Spinal kord hasarına karşı naringinin etkisinin değerlendirildiği bir çalışmada,
dişi Sprague-Dawley sıçanlara spinal kord hasarının oluşumundan bir gün sonra
naringin uygulandığında, myelin kaybının azaldığı, beyin kaynaklı nötrofik faktör
(BDNF) ve vasküler endotelyal büyüme faktörü (VEGF) ekspresyonunun
düzenlendiği, nöral hücre apopitozununa karşı koruyucu özelliğinin olduğu
gözlenmiştir (189).
45-52 yaşları arasında sağlıklı yetişkin erkeklerden toplanan kan örneklerinde
kurşunun neden olduğu oksidatif stres sonucunda azalan ATPaz, AChE ve nitrik oksit
sentaz (NOS) enzim aktivitelerinin naringin uygulamasıyla artırıldığı, böylece
naringinin sinir sistemini koruyucu etki gösterdiği gözlenmiştir (190).
Antidiyabetik Etkileri
Diyabet oluşturulmuş erkek sıçanlara uygulanan 50 mg/kg dozdaki naringin
diyabetik sıçanlarda yükselmiş olan serum glukoz ve plazma glikozillenmiş
hemoglobin (HbA1c) düzeylerini azaltmış, azalmış olan insülin düzeylerini artırmıştır.
Benzer şekilde diyabetik sıçanlarda oluşan oksidatif strese bağlı olarak artış gösteren
nitrik oksit, TNF-α ve IL-6 düzeyleri naringin tarafından azaltılmış ve azalmış olan
antioksidan enzim (GSH, CAT, GSH-Px, GR ve SOD) aktiviteleri artırılmıştır (191).
Yağ Metabolizmasını Düzenleyici Etkileri
3 veya 6 hafta süreyle yüksek yağlı diyetle beslenen sıçanlarda naringin
kolesterol ve trigliserit düzeylerinde 3 haftalık sürede değişiklik yapmazken 6 haftalık
sürede önemli derecede düşüşe yol açmıştır (192).
216 hiperkolesterolemili erkek ve postmenopozal kadınla yapılan bir çalışmada
kontrol grubundaki deneklere plasebo ve 500 mg/gün dozda naringin içeren kapsüller
verilmiştir. Deneklerin toplam gliserol, LDL, yüksek yoğunluklu protein ve trigliserit
düzeyleri karşılaştırıldığında kontrol grubuna kıyasla naringin uygulanan deneklerin
belirtilen biyogöstergelerin serum konsantrasyonlarında azalma gözlenmemiştir (193).
Antihipertansif Etkileri
Hipertansiyon oluşturulan sıçanlara 250, 500 ve 1000 mg/kg naringin
uygulandığında sıçanların vücut ağırlıklarında artışa, sistolik kan basıncında düşüşe,
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oksidatif stres göstergesi olan 8-hidroksi-2’-deoksiguanozin (8-OHdG)’nin idrardaki
düzeylerinde azalmaya ve vasküler kasılmalarda rahatlamaya neden olmuştur (194).
Kemik Hastalıklarına Karşı Etkileri
Rhizoma drynariae içeriğindeki flavonoidler içinde naringin en aktif
olanlardan biridir ve sıçanlarda retinoik asitle indüklenen osteoporozu indüklediği
(195), BMP-2 ekspresyonunu artırarak kemik oluşumunu artırdığı (196), osteoporozda
kemik mezenşimal kök hücreleri (BMSCs) proliferasyon ve osteojenik farklılaşmasını
artırdığı (197, 198) rapor edilmiştir.
Naringinin osteoporozdan koruma ve tedavi edici özelliği 3-hidroksi 3metilglutamil-koenzim A redüktaz (HMGR) inhibisyon etkisinden ileri gelen BMP-2
ekspresyonunu aktive etmesinden kaynaklanmaktadır (199).
Naringinin genç erkek sıçanlarda kemik oluşumunu etkilediği (200) ve
osteoblast hücre kültüründe osteojenik göstergenin ekspresyonunu artırdığı
gösterilmiştir (196). Naringinin in vitro şartlarda pre-osteoblastik hücre kültürü
MC3T3-E1 ve in vivo şartlarda bakteriyel endotoksinle indüklenen alveolar kemik
kaybına olan etkisi incelendiğinde, in vitro çalışmada naringinin alveolar kemik
kaybını inhibe ettiği ancak in vivo çalışmada kemik kaybını inhibe etmekle birlikte
kemiğin tekrar oluşumunu da stimüle edebileceği görülmüştür. In vivo şartlardaki
etkisinin in vitro şartlara olan etkisine göre daha az olduğu; bu etkinin nedeninin de in
vivo ortamda naringinin P450 enzimleriyle naringenin, naringenin sülfat gibi
metabolitlere dönüşmesi olduğu öne sürülmüştür (201).
Östrojenik Etkileri
MCF-7 hücrelerinde ve dişi sıçan uterusunda naringinin düşük östrojenik ve
kısmi antiöstrojenik aktivite gösterdiği bulunmuştur (202).
Rhizoma drynariae’den ekstre edilmiş naringinin östrojenik reseptöre
bağlanma kapasitesinin bulunduğu gözlenmiştir. Naringinin düşük konsantrasyon
endojen östrojen varlığında veya yokluğunda östrojenik aktivite gösterirken yüksek
konsantrasyon endojen östrojen varlığında antiöstrojenik aktivite gösterdiği
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saptanmıştır. Naringeninin naringine kıyasla daha fazla östrojen resetör (ER)-β’ya
bağlanma kapasitesinin bulunduğu belirlenmiştir (169).
Antioksidan Etkileri
Naringinin antioksidan etkileri glutatyonun antioksidan özelliklerine benzerlik
göstermektedir ve H2O2 ile indüklenen lipid peroksidasyonu inhibe ettiği gözlenmiştir
(203). SOD ve CAT aktivitelerini bu enzimlerin gen ekspresyonunu artırarak artırır
(204).
0-500 µM naringin konsantrasyon artışına bağlı olarak 2,2-Difenil-1pikrihidrazil (DPPH) ve 2,2’-azinobis(3-etilbenzotiyazolin-6-sulfonik asit) (ABTS)
radikallerini ve nitrik oksiti süpürücü etkisi artış göstermiştir (175).
6 hafta boyunca D-glukoz ve naringin uygulanan farelerdeki nitrit ve lipid
peroksidasyon, glutatyon düzeyleri, SOD, CAT ve GST gibi antioksidan enzim
aktivitelerinde azalmaya, naringinin katkıda bulunduğu gözlenmiştir. D-galaktoz
asetilkolinesteraz aktivitelerinde artışa neden olarak bilişsel bozukluklara yol açmış ve
naringin bu bozuklukları düzeltici etki göstermiştir (205).
Naringinin radyasyonun neden olduğu GSH, GSH-Px, SOD ve CAT enzim
aktivitelerindeki düşüşü engellediği gözlenmiştir (206). Ayrıca HepG2 hücrelerinde,
beyin, böbrek ve karaciğerde lipid peroksidasyonu inhibe ettiği rapor edilmiştir (155,
207).
50 µM demir klorür verilmeden önce 50 nM naringin uygulanan farelerde
demir klorürün neden olduğu oksidatif strese naringinin etkisinin değerlendirildiği bir
çalışmada, naringinin protein ve DNA oksidasyonu ve lipid peroksidasyonun azalttığı,
fare mitokondrisinde düşüş gösteren GSH-Px, GST, CAT ve SOD enzim aktivitelerini
artırdığı gözlenmiştir (208).
Birçok araştırmacı reaktif oksijen türevlerinin kronik yorgunluk sendromu
oluşumundaki rolü üzerine çalışmıştır. Beyindeki antioksidan enzim düzeylerinin
düşüklüğü ve artmış lipid peroksidasyon kronik yorgunluk oluşumunda rol alabilir.
Albino Laca farelere LPS ve Brucella abortus verilerek immünolojik olarak yorgunluk
sendromu oluşturulmuş ve 50, 100 ve 200 mg dozda naringinin yorgunluk sendromuna
karşı koruyucu etkisi değerlendirilmiştir. Oksidatif stres parametreleri, LPS ve beyinde
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lipid peroksidasyon göstergesi olan tiyobarbitürik reaktifleri (TBARS) düzeyleri
artmış, çeşitli endojen antioksidanların düzeyleri azalmıştır. Farelere kronik yorgunluk
sendromu oluşmadan önce naringin uygulaması doz artışına bağlı olarak bu
değişiklikleri normal düzeylerine çevirmiştir (209).
Thangavel ve diğ. (210), N-nitrozodietilamidle indüklenen sıçan karaciğer
kanserinde naringinin antioksidan etkisi değerlendirildiğinde, bu fenolik bileşiğin
dokudaki antioksidan özellikteki SOD, CAT, GSH-Px, GSH ve GST enzim
aktivitelerini artırdığı belirlenmişlerdir.
Antigenotoksik Etkileri
Jagetia ve diğ. (211), fare kemik iliğinde radyasyonun neden olduğu kromozom
hasarına karşı naringinin koruyucu etkisi bulunduğunu göstermişlerdir
Yılmaz ve diğ. (212) de insan lenfositlerinde kadminyumun neden olduğu
genomik hasara karşı naringinin koruyucu etkisini incelemiş ve kadminyumun artan
dozlarıyla birlikte kardeş kromatit değişimi ve kromozom aberasyonlarında artışa
neden olduğu ve naringinin bu artışı azalttığı gözlenmiştir. Naringin ise tek başına
insan lenfositlerinde herhangi bir genotoksik etki göstermemiştir.
Fare kemik iliğinde antineoplastik bir ajan olan ifosfamidin neden olduğu MÇ
yoğunluğundaki artış naringin tarafından azaltılmıştır (213).
Daunorubisinin farelerde neden olduğu MNPCE oluşumuna naringin içeren
greyfurt suyunun etkisi değerlendiğinde, MNPCE oranının daunorubisinin tek başına
uygulanan hayvanlara göre naringinle birlikte uygulandığı hayvanlarda azaldığı
gösterilmiştir (214).
İnsan lenfositlerinde H2O2’nin neden olduğu genotoksisiteye karşı naringin
içeren greyfurt suyunun etkisi COMET yöntemiyle değerlendirildiğinde, H2O2 ile
birlikte verilen greyfurt suyunun konsantrasyonuna bağlı DNA hasarını azalttığı
gözlenmiştir (215).
Sitozin arabinosid (Ara-C) ile oluşan sitotoksik ve genotoksik etkilere
naringinin etkisi, fare lösemik P388 hücrelerinde incelenmiştir. MTT yöntemiyle
yapılan sitotoksisite değerlendirilmesinde, Ara-C’nin tek başına uygulandığı
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hücrelerle 24 saatlik süreyle 1 mM konsantrasyonda naringinle birlikte Ara-C’nin
birlikte uygulandığı hücrelerin canlılığı karşılaştırıldığında, hücre canlılığının naringin
uygulanmasıyla birlikte arttığı görülmüştür. Genotoksisitenin değerlendirildiği
COMET yönteminde ise Ara-C’nin tek başına uygulandığı hücrelere göre naringinle
birlikte Ara-C’nin birlikte uygulandığı hücrelerde kuyruklu hücre yoğunluğunun
azaldığı görülmüştür (216).
Toksikolojik Etkileri
Normal dozlarında uygulandığında naringinin önemli bir toksik etkisi
bulunmamadığı (175), tek seferde alınan 2 g oral dozunun insanlarda önemli etkilere
yol açmadığı bilinmektedir (217).
Sprague-Dawley sıçanlarda naringinin 6 aylık kronik toksisite testi yapılmıştır.
Sıçanlara oral yoldan 50, 250 ve 1250 mg/kg naringin verildiğinde tüm cinsiyetlerde
ölüm ya da toksik etki gözlenmemiştir. 250 ve 1250 mg/kg dozda naringin uygulanan
sıçanlarda vücut ağırlığında azalma görülse de sıçanlarda patolojik olarak bir
değişiklik saptanmamıştır. Bu durumun naringinin yağ asidi, kolesterol ve glukoz
metabolizmasını düzenleyici etkisinden ileri geldiği öne sürülmüştür. Sıçanlarda
naringinin NOAEL değerinin 1250 mg/kg’dan fazla olduğu düşünülmektedir ki bu doz
insanlarda yaklaşık 200 mg/kg’a denk gelmektedir (218). Aynı çalışma grubunun
naringinin toksisitesiyle ilgili yaptığı çalışmada tek doz oral 16 mg/kg naringin
herhangi bir toksik etkiye neden olmadığı saptanmıştır (219).
Domuzlarda ve sıçınlarda intraperitoneal (i.p.) LD50 dozunun 2000 mg/kg
olduğu saptanmıştır (220).
2.3.4. Puerarin
Genel Özellikler
Puerarin

[7-hidroksi-3-(4-hidroksifenil)-1-benzopiran-4-on

8-(β-D-

glukopiranozid)] (Şekil 2.9), geleneksel Çin halk tıbbında kullanılan Ge-gen (Radix
Puerariae)’nin ekstresinden elde edilen izoflavon glikozitidir (221, 222).
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Şekil 2.9. Puerarinin kimyasal yapısı.
Puerarinin suda çözünürlüğü, tedavi edici etkilerini engelleyecek şekilde
oldukça düşüktür (223). Bu nedenle puerarinin klinikte oral yolla kullanılan herhangi
bir ürünü bulunmamaktadır (224).
Farmakokinetik Özellikleri
Puerarinin i.p. enjeksiyonunda biyoyararlanımı oral kullanımına göre daha
fazladır. Puerarin metabolize olmadan barsaktan hızlıca absorbe olur. Sıçanlarda
puerarin gastrointestinal kanaldan hidroliz edilmeden absorbe edilir ve sodyum
bağımlı glukoz taşıyıcılarla portal dolaşıma katılır. Karaciğerde sitokrom P450
izoenzimleri ile oksidatif metabolizmaya uğrar. Bu oksidatif metabolizma sonucunda
mono- ve dihidroksilenmiş puerarin oluşur. Mikrobiyal metabolizma ile daidzein
metabolitine, daidzenin redüksüyonuyla da dihidrodaidzeine, dihidrodaidzein de
redüklenerek ekuole dönüşür. Alımından 72 saat sonrasında ekuol idrarda rastlanan en
baskın metabolittir. Bu metabolit daidzeinin intestinal bakteriler tarafından metaboliz
edilmesiyle oluşturulur (225).
Sıçanlara intravenöz (i.v.) 32 mg/kg puerarin uygulamasından sonra beyin
korteksinde elde edilen farmakokinetik verilerde maddenin yarılanma ömrü (t1/2) 15.09
± 1.58 dakika, en yüksek konsantrasyonu 32.250 μg/g olarak bulunmuş ve kortekste
uygulamadan 5 dakika sonrasında maddenin en yüksek konsantrasyonuna
rastlanmıştır. Puerarinin plazma ve kortekste benzer pik zamanına sahip olması
maddenin kan beyin engelini rahatlıkla geçebildiğini göstermektedir (226).
Puerarin oral uygulamayı takiben 30 dk içerisinde plazmada gözlenebilmesine
rağmen absorbe edilen miktarı oldukça düşüktür. Kandaki puerarin ikinci bir pik
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verdikten sonra yeniden dağılıma uğrar. Oral alımından 72 saat sonra idrar ve özellikle
feçesle itrah edilir (227).
Sprague-Dawley sıçanlara 400 mg/kg dozda puerarin uygulandığında özellikle
kalp ve beyin olmak üzere hedef organlara yüksek oranda dağılım ve geçişle
karşılaşılmıştır.

Akciğerde

maddenin

doku

biyoyararlanımı

serum

biyoyararlanımından daha yüksek bulunmuştur. Eğri altında kalan alan (EAA)
değerleri sırasıyla şu şekildedir: akciğer > böbrek > karaciğer > kalp > dalak > beyin
(227).
Sıçanlarda puerarinin asetilasyonuyla elde edilen 4AC türevinin lipofilik
özelliğinin daha fazla olduğu bulunmuştur (228).
50 mg/kg tek doz oral puerarin uygulamasından sonra farmakokinetik verileri
değerlendirildiğinde kan konsantrasyonu-zaman profili hızlı yükseliş ve 1 saat içinde
düşüş göstermiştir. 24 saat sonra kanda puerarin bulunanamıştır. tmaks değeri ise 0.6
saat olarak belirlenmiştir (229).
Farmakolojik Etkileri
Pueraria lobata’nın alkol bağımlılığı, hipertansiyon, konvülziyon, ateş,
başağrısı, boyun ve sırt sertlikleri, diyare veya dizanteride görülen kuru ağız ve erken
dönem kızamık, göz fonksiyon bozukluklarının, tedavisinde kullanıldığı ve
antikonvülsan etkilerinin bulunduğu bildirilmiştir (221, 230-232).
Kansere Karşı Koruyucu Etkileri
Puerarinin (0-100 μM) HT-29 hücrelerinin çoğalmasını zaman ve doza bağımlı
olarak azalttığı gösterilmiştir. Apopitozun düzenlenmesinde rol oynayan c-myc ve blc2 protein düzeylerinde doza bağlı olarak önemli bir düşüş gözlenmiştir. 50, 75 ve 100
μM puerarinin uygulandığı hücrelerde DNA fragmanlarında artış saptanmıştır.
Kaspaz-3 aktivitesinin de puerarin tarafından artırıldığı gözlenmiştir (233).
BALB/c farelerinde ve HT-29 hücre kültüründe 1.25, 2.5, 12.5 ve 25 μg/ml
konsantrasyonda puerarinin etkileri incelenmiştir. MTT deneyi sonucunda puerarin
nanosüspansiyonu ve serbest puerarinin hücrelerin çoğalmasını zaman ve doz bağımlı
olarak azalttığı gözlenmiştir. Puerarine maruziyet süresi ve dozunun artışıyla birlikte
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hücrelerin çoğalması da azalmıştır. Yapılan mikroskobik analizlerde ise puerarin
maruziyetinin apopitozu artırdığı gözlenmiştir. Puerarin nanosüspansiyonunun serbest
puerarinle kıyaslandığında daha iyi tolere edildiği ve daha iyi antikanser aktivite
gösterdiği iddia edilmiştir (234).
Antidiyabetik Etkileri
80 mg/kg puerarin uygulanan erkek sıçanlarda puerarinin streptozisin ile
oluşturulan diyabette görülen retinopatiye karşı koruyuculuğu olduğu saptanmıştır.
Puerarinin bu etkisinin anjiogenez faktör ekspresyonlarını düzenlemesinden ileri
geldiği düşünülmektedir. VEGF diyabetik retinopatide arttığı saptanmıştır. Puerarin
ise VEGF ekspresyonunu azaltrarak VEGF düzeylerini azaltmıştır (235).
C57 BL/6J ob/ob farelerde oluşturulan tip 2 diyabette glukoz uygulamasından
sonra puerarinin glukoz toleransını önemli derecede artırdığı gözlenmiştir (236).
Erkek sıçanların islet hücrelerine 10, 50 ve 100 μM puerarin uygulanıp son
olarak hücreler 500 μM H2O2 ile muamele edildiğinde hücrelerin H2O2’nin neden
olduğu apopitoza karşı korunduğu saptanmıştır. H2O2 uygulanmayan kontrol grubuyla
kıyaslandığında 2 saat süreyle 500 μM H2O2, bazal ve glukozla kontrol edilen insülin
salımını ciddi derecede azaltmış, puerarin ise bu azalmayı doza bağımlı olarak tersine
çevirmiştir. Puerarine 48 saat maruziyet sonucunda ise H2O2 tarafından azaltılan SOD
ve CAT enzim aktivitelerinde doza bağımlı olarak artış gözlenmiştir. Pankreatik islet
hücrelerinde H2O2’nin neden olduğu ROB üretimindeki artışı puerarin doza bağımlı
olarak azaltmıştır (237).
Erkek Sprague-Dawley sıçanlarda yapılan bir başka çalışmada, glikasyon son
ürün reseptörü (RAGE) VEGF mRNA ekspresyon düzeylerinin diyabetik sıçanlarda
daha fazla olduğu; puerarinin bu düzeyleri azalttığı gösterilmiştir. Diyabetik sıçanların
serum ve retinalarında azalan SOD enzim aktivitesi ve artan MDA düzeylerini
puerarin uygulaması tersine çevirmiştir. Puerarinin kan glukoz düzeyini azaltıcı etkisi
güçlü bulunmamıştır (238).
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Östrojenik Etkileri
Puerarin endometriyotik dokuda apopitozu kolaylaştırdığı, anjiopoiezisi
azalttığı, tümörle ilişkili gen ekspresyonunu düzenlediği ve endometriyozis
tedavisinde ilaç olarak kullanılabilecek bir madde olduğu iddia edilmiştir (239, 240).
Başlıca aktif bileşeni seçici östrojen reseptör düzenleyicisi puerarin olan
Pueraria tuberosa bitkisinin yumrularının bu tuberlerin etanolik ekstraktlarının ve nbutanol fraksiyonlarının sıçanlar, fareler ve hamsterlerde önemli östrojen aktivite
gösterdiği ve önemli antifertilite etkilerinin olduğu gösterilmiştir (241, 242)
Sprague Dawley sıçanlarda puerarin uygulamasının doz artışıyla orantılı
antifertilite etkilerinin olduğu ve gebe sıçanlarda düşükleri artırdığı saptanmıştır. ERα,
ERβ ve PRAB RNA ekspresyonlarının da önemli şekilde arttığı görülmüştür (243).
Endometriozisli dişi Sprague-Dawley sıçanlara düşük (60 mg/kg), orta (200
mg/kg) ve yüksek (600 mg/kg) doz puerarin uygulanarak, puerarinin östrojenik etkileri
incelenmiştir. Düşük doz puerarinin sitokrom p450 ekspresyonunu önemli derecede
azalttığı belirlenmiştir. Her üç dozun da karaciğer, böbrek ve yumurtalıklara
istenmeyen etkisi olmamıştır. Ancak yüksek doz puerarin östrojen düzeyini önemli
derecede azalttığından kan kalsiyum düzeyini azaltır ve osteoporoza neden olabilir.
Özellikle düşük doz puerarin ektopik endometrium gelişimini azaltmıştır. Bu etki üç
mekanizma ile açıklanabilmektedir: birincisi, puerarinanti-östrojen etkileri olan bir
fitoöstrojendir, ER’lere yarışmalı olarak bağlandığından endojen östrojenle yarışır ve
östrojene hücrelerin verdiği cevabı azaltığından ektopik implant gelişimini engeller.
İkincisi, puerarin ektopik implantta östrojenin otokrinini inhibe edebilir. Üçüncüsü ise
puerarin yumurtalıklarda östrojen sentezini engeller (239).
Yeni kemik oluşumu osteoblastların farklılaşması ve olgunlaşmasıyla
ilişkilidir ve östrojen gibi pekçok hormon tarafından kontrol edilir. Menopoz sonrası
kadınlarda veya yumurtalıkları alınan sıçanlarda osteoporoz riski daha yüksektir.
Östrojen tedavisi osteoporoz tedavisinde yararlı olabilir ancak koroner kalp
hastalıkları, meme kanseri, inme ve pulmoner embolizm gibi istenmeyen etkilerinin
olması nedeniyle sakıncalıdır. Fitoöstrojenlerden puerarinin de kemik gelişimi üzerine
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yararlı etkileri bilinmektedir. Puerarin MCF-7 hücresinde yüksek östrojenik aktivite
göstermiştir (244).
Kemik Hastalıkları Üzerine Etkileri
Puerarinin alkolün neden olduğu osteonekrozu engellediği iddia edilmiştir.
Travmasız osteonekroz hastalarının yaklaşık 1/3’ünde hastalık, alkol bağımlılığı ile
ilişkilidir. Kemik iliği stromal hücreleri ve fareler, alkol ve puerarine maruz
bırakıldığında puerarin osteogenezi korurken adipogenezi de engellemiştir. Pozitif
kontrol grubuyla kıyaslandığında puerarin uygulanan hücrelerdeki trigliserit düzeyleri
azalmış, osteokalsin düzeyleri artmıştır. Yapılan in vivo çalışmada ise alkol verilen
farelerde serum toplam kolesterol ve trigliserit düzeyleri artarken alkalin fosfataz
(ALP) düzeyleri azalmıştır. Puerarin ise kolesterol ve trigliserit düzeylerini azaltırken
ALP düzeyini artırmıştır. Peroksizom proliferasyonuyla aktive edilen reseptör
(PPAR)-γ mRNA ekspresyonları puerarin uygulanan farelerde negatif kontrol
grubuyla kıyaslandığında azalmış ve osteokalsin mRNA ekpresyonları artmış olsa da
bu farklılıklar istatistiksel olarak anlamlı değildir (245).
Puerarinin fosfatidilinozitol-3-kinaz/AKT yolağını aktive ederek kemik
oluşumunu sağladığı rapor edilmiştir (246). Wang ve diğ. (244) de puerarinin
osteoblastların farklılaşmasını sağladığını ve kemik kaybını azalttığını göstermiştir.
Karaciğeri Koruyucu Etkileri
CCl4 ’ün neden olduğu karaciğer hasarına karşı puerarinin koruyuculuğunu
değerlendimek amacıyla sıçanlara düşük (200 mg/kg), orta (400 mg/kg) ve yüksek
(800 mg/kg) dozlarda puerarin verilmiştir. Karaciğer hasarı sonucu görülen ALT,
AST, albümin ve toplam protein düzeylerindeki yükseliş puerarinin orta ve düşük
dozlarında azalmıştır. CCl4’e maruz kalan sıçanların karaciğerinde hasar oluşmuş, orta
ve yüksek doz puerarinin uygulanan gruplarda bu hasarda azalma görülmüştür.
Yüksek doz puerarin uygulanan sıçanlarda TNF-α ve NFκB ekspresyonları da
azalmıştır. Karaciğer hasarının oluştuğu sıçanlarda SOD enzim aktiviteleri önemli bir
düşüş gösterirken MDA düzeyleri de yükselmiştir. Puerarin uygulanan sıçanlarda
SOD enzim aktivitesi artmış ve MDA düzeyleri azalmıştır. Gerçek zamanlı protein
zincir reaksiyonu (RT-PCR) analizinde karaciğer hasarı oluşan sıçanların
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karaciğerlerinde iNOS mRNA ekspresyonlarında önemli derecede artarken, puerarin
uygulaması bu artışı azaltmıştır. En fazla ekspresyon düzeyindeki azalma yüksek doz
puerarin uygulanan grupta görülmüştür (247).
Erkek ICR farelerinde CCl4 ’ün neden olduğu karaciğer hasarına karşı
puerarinin (50, 100 ve 200 mg/kg, i.p.) koruyucu etkisini araştıran Hwang ve diğ. (248)
de karaciğer hasarı sonucu artan ALT ve AST aktiviteleri ve MDA düzeylerinin
puerarin tarafından azaltıldığını belirlemişlerdir. Benzer şekilde artan lipid
peroksidasyonu ve karaciğer nekrozu da puerarin tarafından azaltılmıştır. GSH
düzeyinin ve GST aktivitesinin azalması da puerarin tarafından geri çevrilmiştir. CCl4
karaciğer hasarı oluşturmak için CYP2E1 enzimiyle aktive edilerek anilin hidroksilaza
metabolize olmaktadır. Puerarin doza bağımlı olarak CYP2E1 protein düzeyleri
azaltmış ve CYP2E1 enzimiyle gerçekleştirilen bu reaksiyonu da engellemiştir.
Puerarinin bu etkisinin diğer ksenobiyotiklerin toksisitesi için de koruyucu
olabileceğini düşündürmektedir.
Erkek sıçanlarda %50’lik alkol, mısır yağı ve pirazol karışımıyla birlikte CCl4
uygulanarak karaciğer hasarı oluşturulmuş ve sıçanlara 4 hafta boyunca 0.4 ve 0.8
mg/kg puerarin verilerek puerarinin koruyucu etkileri incelenmiştir. Puerarinin olası
toksisitesi ve güvenliğini değerlendirmek amacıyla sıçanların vücut ağırlığı ve diyet
tüketimi araştırılmıştır. Yüksek doz puerarinin uygulandığı grupta daha iyi sonuçlar
elde edilmiştir. Çalışılan dozlarda puerarinin güvenli olduğu saptanmıştır. Artan ALT,
ALP, AST ve gamma-glutamiltransferaz (GGT) enzim aktivitelerinden ALT ve ALP
enzmlerinin aktiviteleri puerarin tarafından azaltılırken diğer enzimler üzerine etkileri
bulunamamıştır. Karaciğer hasarının oluşturulduğu grupta karaciğerde oluşan
histolojik değişiklikler puerarinin her iki dozuyla da iyileştirilmiştir. Karaciğer
hasarında artmış Bcl-2 mRNA düzeyi puerarin azaltmıştır (249).
Kalp ve Damar Hastalıklarına Karşı Koruyucu Etkileri
Deneysel çalışmalarda puerarin benzeri maddelerin koroner arterleri
incelttikleri, spazmlara karşı korudukları, koroner kan akımını artırdıkları, kalp atım
hızını, myokardiyal oksijen ihtiyacını azalttıkları, koroner kan akımını artırdıkları ve
iskemik kalbin kasılabilirliğini iyileştirdikleri, β reseptörleri güvenli şekilde bloke
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ettikleri, platelet kümeleşmesini baskıladıkları, kan akışkanlığını azalttıkları ve mikro
dolaşımı artırdıkları iddia edilmektedir (230).
Puerarinin adezyon molekülleri (250) ve C-reaktif proteinleri (251) gibi
hücresel faktörleri inhibe ederek ve nitrik oksit sentetaz (252) ekspresyonunu artırarak
endotelyal fonksiyonların artmasını sağlayabilir.
Puerarin, kronik kalp hastalığında sol ventriküler atımı artırması ve serum
okside olmuş LDL düzeyinin azaltması ile kardiyak performansı artırabilir (253).
Ayrıca ATP’ye duyarlı mitokondriyal potasyum kanalını açarak kalbi koruyucu etki
gösterebilir (254).
H2O2 ile oksidatif stres oluşturulan erkek Sprague-Dawley sıçanlarda 0.24
mmol/L puerarin uygulaması kalbi koruyucu etki sağlamıştır. Puerarin myosit
ölümünü azaltmış ve ROB salımını durdurmuştur. Bu veriler puerarinin antioksidan
etkisinden dolayı kalsiyumla aktive olan potasyum kanallarının açılması ve protein
kinaz C’yi aktive etmesiyle kalbi koruyucu etkisi olduğunu düşündürmektedir (254).
Erkek sıçanlarda orta serebral arter tıkanıklığı oluşturulmuş ve puerarinin (25
ve 50 mg/kg) etkileri değerlendirilmiştir. Kaspaz-3, iNOS ve hipoksiyle indüklenebilir
faktör 1α (HIF-1α) ekspresyonları artmış ve puerarin bu artışı azaltmıştır. Azalan TNFα düzeyleri de puerarin tarafından artırılmıştır (255).
Santral Sinir Sistemi Üzerine Etkileri
Birçok epidemiyolojik çalışmada, östrojen tedavisinin Alzheimer hastalığı
oluşma riskini azaltabileceği iddia edilmiştir (256). In vitro çalışmalarda glutamat ve
amiloid beta (Aβ)’nın neden olduğu nörotoksisiteye karşı östrojenin koruyucu
etkisinin bulunduğu bildirilmiştir (257).
Puerarin 0.01-1000 μM doz aralığında sıçan adrenal bez hücrelerine (PC12)
uygulandığında Aβ25-35’in neden olduğu nörotoksisiteye karşı doza ve zamana bağımlı
olarak hücrelerdeki canlılığı artırmıştır. 50, 100 ve 200 μM dozlarda puerarin ise Aβ2535’in

neden olduğu laktat dehidrogenaz (LDH) salımını doza bağımlı olarak

azaltmıştır. Hücrelerin apopitozu da puerarin tarafından engellenmiş olup bu

52

engelleme özellikle Bax, p-Bad ve Bcl-2 proteinleri gibi pro- ve antiapoptotik
proteinlerin ekspresyonunu da artırmış olmasıyla ilişkilidir (258).
Puerarin uygulamasının birincil hipokampal nöronlarda Aβ25-35’in neden
olduğu nörotoksisiteyi ve ROB oluşumu ve LPS oluşumunun artışını azalttığı
görülmüştür (259).
Enzim Aktivitesi Üzerine Etkileri
Puerarinin CYP3A, CYP2B1 ve CYP2E1 enzim aktivitelerini engellediği iddia
edilmiştir (232).
10 gün süreyle 18 sağlıklı Çin erkek gönüllünün 9’una i.v. 400 mg puerarin
uygulanmış, 9’una ise puerarin uygulanmamıştır. 11. günün sabahında tüm gönüllülere
100 mg kafein tableti ve 100 mg metoprolol verilmiştir. CYP2D6 enzim aktivitesini
değerlendirmek

amacıyla

idrar

örnekleri

ve

CYP1A2

enzim

aktivitesini

değerlendirmek amacıyla da kan örnekleri toplanmıştır. Puerarinin CYP2D6 enzim
aktivitesini engellediği ancak CYP1A2 enzim aktivitesini artırdığı görülmüştür (260).
Yağ Metabolizmasına Etkileri
Sıçanlarda diyetle oluşturulan hiperkolesterolemide puerarin karaciğerde
kolesterol ve safra asidi atılımını artırarak toplam kolesterol düzeylerini azalttığı
gözlenmiştir (252).
Erkek Sprague-Dawley sıçanlara yüksek kolestollü diyet uygulanarak
hiperkolesterolemi

oluşturulmuş

ve

puerarinin

(300

mg/kg)

koruyuculuğu

incelenmiştir. Hiperkolesterolemili sıçanlarda negatif kontrol grubuna kıyasla
serumda artan toplam kolesterol, trigliserit ve LDL düzeyleri puerarin tarafından
azaltıldığı ve azalan HDL düzeyinin artırıldığı gözlenmiştir. Benzer sonuç karaciğer
toplam kolesterol düzeylerinde de görülmüştür. Puerarin uygulanan sıçanlarda
atherojenik oranda (toplam serum kolesterol / HDL kolesterol) önemli bir düşüş
gözlenmiştir. Kolesterol biyosentez yolağında yer alan HMGR ve lanosterol 14αdemetilaz (CYP51) enzimlerinin hiperkolesterolemili sıçanlarda artan ekspresyon
düzeyleri puerarin tarafından azaltılmış ve azalan 7α-hidroksilaz (CYP7A1) enziminin
gen ekspresyonunun artırıldığı saptanmıştır. Endotelyal nitrik oksit sentaz (eNOS)
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enzim ekspresyonu hiperkolesterolemili sıçanlarda azalırken puerarin bunu tersine
çevirdiği belirlenmiştir. Puerarinin hipokolesterolemik etkisinin karaciğerde safra
asitlerinin ve kolesterol atılımını artırmasına bağlı olduğu düşünülmektedir (252).
Antioksidan Etkileri
Pueraria’dan ekstre edilen puerarin antioksidan özelliklere sahiptir, lipid
peroksidasyonun neden olduğu hücre hasarına karşı koruyucu etkisi vardır ve dokular
ve hücrelerden oksiradikalleri uzaklaştırarak hücre membran yapısını korur (221, 232,
261, 262).
Puerarin oksidatif stres sonucu azalan SOD ve CAT enzim aktivitelerini
artırabilir ve hücreyi apopitoza sürükleyen oksidatif strese karşı islet hücrelerini
koruyabilir (263). Enzimatik olmayan glikolizasyon reaksiyonunu durdurucu etkisi
vardır. Diyabetik sıçanlarda böbrek ve aortta RAGE düzeylerini azaltıcı etkisinin
bulunduğu rapor edilmiştir (264, 265).
Puerarin güçlü serbest radikal süpürücü etkisini ksantin-ksantin oksidaz sistemi
kullanarak gösterebilir (248).
Kurşunun neden olduğu oksidatif strese karşı puerarinin etkisinin incelendiği
bir çalışmada, kurşuna maruz bırakılan sıçanların karaciğer homojenatlarında reaktif
oksijen

bileşikleri,

MDA,

GSH/glutatyon

disülfit

(GSSG)

düzeyleri

değerlendirildiğinde, yalnız kurşuna maruz bırakılan hücrelere göre puerarinle birlikte
kurşuna bırakılan hücrelerde, reaktif oksijen bileşikleri ve MDA düzeylerinin azaldığı
ve GSH/GSSG oranının arttığı gözlenmiştir. Benzer şekilde yalnız kurşuna maruz
bırakılan hücrelere göre puerarinle birlikte kurşuna bırakılan hücrelerde SOD, CAT ve
GSH-Px

aktivitelerinin

arttığı

gözlenmiştir.

DNA

oksidasyonunun

hassas

biyomarkörü olan 8-OHdG değerlendirildiğinde ise yalnız kurşuna maruz bırakılan
hücrelere göre puerarinle birlikte kurşuna bırakılan hücrelerde bu biyogösterge
düzeyinin azaldığı görülmüştür (266).
H2O2 ile hasar oluşturulan sıçan pankreas adacıklarına puerarinin proliferatif
etkisi incelendiğinde, H2O2 ile iki saatlik maruziyet sonucunda hücre canlılığında %50
oranında azalma görülmüş; H2O2 ile birlikte 10-100 µM puerarine 48 saat maruziyet
sonucunda hücre canlılığının oranında önemli bir fark gözlenmemiştir (237).
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Diğer Etkileri
Puerarin asetaldehiti parçalayabilir, alkol absorpsiyonunu baskılayabilir,
metabolizmasını artırabilir, kandan atılımını artırabilir ve kan platelet kümeleşmesini
engelleyebilir (267-269).
Obezite, insülin direnci, hipertansiyon, dislipidemi ve ateroskleroz gibi
hastalıklar metabolik sendrom olarak tanımlanmaktadır. Erkek Sprague-Dawley
sıçanlara 3, 10 ve 30 μg/ml dozda puerarin uygulandığında puerarin dozuna bağımlı
olarak insülinle indüklenen preadipozit farklılaşmasını, adipozitlerin glukoz alımını,
PPAR-γ mRNA ekspresyonunu artırmıştır. Puerarinin metabolik sendroma karşı
koruyucu etkisinin bulunduğu saptanmıştır (270).
ICR farelerinin blastositleri kullanılarak yapılan çalışmada 2.5, 5 veya 10 μM
dozlarda puerarin blastositlere uygulandığında fare embriyolarında blastosit aşamasını
ve embriyonik gelişimini etkilemiştir. 24 saat süreyle puerarine maruziyet fare
blastositlerinde apopitoza neden olmuştur. Embriyonik ölümleri de artırmıştır. Bu
nedenle puerarin uygulaması normal embriyo gelişimi için risk oluşturabilir (271).
Toksikolojik Etkileri
Chai ve diğ. (272) yaptığı araştırmada puerarinin farelerde i.v. LD50 değerinin
738 mg/kg olduğu belirlenmiştir.
İ.v. veya intramusküler (i.m.) puerarin alımını takiben bazı hastalarda ateş,
alerji, cilt reaksiyonları, hemoliz ve karaciğer veya böbrekte hasar görüldüğü
bildirilmiştir (230). Kan damarlarına stimülan etkilerinin olması nedeniyle i.v.
uygulanan puerarinin hemolize neden olabileceği düşünülmektedir. Ancak bu stimülan
etkinin yavaş ortaya çıkması nedeniyle ilk enjeksiyondan sonra hemoliz
oluşturamayabileceği öngörülmektedir. Ancak sık ve uzun süreli puerarin uygulaması
hemoliz görülme riskini artırabilir (273). Hemoliz genellikle yüksek dozların (≥200
mg/gün) tekrarlayan enjeksiyonu sonucunda görülmektedir. Yaşlı hastalarda görülme
sıklığı daha fazladır (274).
Puerarin ve glikozitlerinin mutajenik özelliklerinin bulunmadığı belirtilmiştir
(275).
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Saha ve diğ. (243) araştırmasından elde edilen sonuçlar puerarinin gebelik
süresince kullanılmaması gerektiğini göstermiştir. Benzer şekilde, Chen ve diğ. (239)
de üreme çağındaki kadınların yüksek doz puerarin kullanımından kaçınması
gerektiğini belirtmiştir.
2.3.5. Ursolik Asit
Genel Bilgiler
Ursolik asit (3β-hidroksi-12-urs-12-en-28-oik asit) (Şekil 2.10) uzun süreler
biyolojik aktivitesi olmadığı düşünülen pentasiklik triterpenoid bir karboksilik asittir
(276). Son yıllarda birçok yararlı etkisi ve düşük toksisitesi nedeniyle bu fenolik
bileşiğe olan ilgi artmıştır (277). Malus pumila (elma), Ocimum basilicum (fesleğen),
Vaccinium spp. (yaban mersini), Vaccinium macrocarpon (kızılcık), Olea europaea
(zeytin), Origanum vulgare (güvey otu), Rosmarinus officinalis (biberiye), Salvia ve
Thymus (kekik) bitkilerinde yer alır (278). Birçok bitkide yaygın olarak bulunması
nedeniyle insan diyetinde sıklıkla yer alan ve lipofilisitesi yüksek olan ursolik asit
bitkilerde serbest asit veya triterpenoid saponinlerle aglikon oluşturarak bulunur (279,
280).
Farmakokinetik Özellikleri
Ursolik asitte kromoforların eksikliği ve oksidasyona olan dayanıklılığı
nedeniyle plazmadaki düzeyini ve biyoyararlanımını belirlemek oldukça zordur.
Farmakokinetiği henüz tam olarak aydınlatılamamıştır (281).

Şekil 2.10. Ursolik asidin kimyasal yapısı.
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Farmakolojik Etkileri
Birçok ülkede ursolik asit içeren ürünler çeşitli amaçlarla kullanılmaktadır.
Kore’de osteoartrit ve romatoid artrit, Amerika’da mide mukozası koruyucu, Çin’de
karaciğer koruyucu, kanser tedavisinde ve pekçok ülkede kortizol desteği olarak, kan
şeker ve insülin metabolizmasını düzenleyici amaçlarla kullanılan ürünleri
bulunmaktadır (282).
Kansere Karşı Koruyucu Etkileri
Ursolik asitle yapılan çok sayıdaki çalışmada, önemli antitümör etkisinin
bulunduğu ve in vitro şartlarda kanser hücrelerinde sitotoksik aktiviteyi artırdığı
görülmektedir. Bu etki, DNA replikasyonunu inhibe etmesi, kaspaz aktivasyonu,
tirozin kinaz inhibisyonu ve/veya Ca+2 salımını artırmasıyla açıklanabilir (283).
Sağlıklı hücrelerde de koruyucu etkisi bulunmuştur (277, 284). Japonya’da ursolik asit
içeren kozmetik ürünlerinin deri kanserine karşı koruyucu olarak kullanılması
önerilmektedir (285, 286). Ursolik asidin 12-O-tetradesanoilforbol-13-asetatın neden
olduğu cilt kanser gelişimini de önlediği bildirilmiştir (287).
Prostat kanser hücrelerine (PC-3 (androjen reseptör (-), glukokortikoid reseptör
(+)) ve LNCaP (androjen reseptör (+), glukokortikoid reseptör (-)) 2-100 μM
aralığında ursolik asit uygulandığında hücrelerin gelişiminin engellendiği görülmüştür
(288). Erkek sıçanlara testosteron propiyonat (3 mg/kg) uygulanarak benign prostatik
hiperplazi oluşturulmuş ve ursolik asidin (5 mg/kg) etkileri incelenmiştir. Ursolik
asidin bağıl prostat ağırlığında önemli düşüş sağladığı, serumda ve prostatta artan
testosteron ve dihidrotestosteron, prostat özgül antijen düzeylerini azalttığı
saptanmıştır (289).
Ursolik asidin HepG2, mide kanser (AGS), HT-29 ve PC-3 hücrelerinde
antikanser etkisi değerlendirildiğinde, kanser hücrelerinin çoğalmasını azalttığı
gözlenmiştir (290).
İnsan akciğer hücreleri (HNBE) ve akciğer kanser hücreleri (A549, H3255 ve
Calu-6) ile yapılan çalışmada, ursolik asidin normal hücrelerde hücre canlılığını
konsantrasyona bağlı olarak azalttığı, LDH salımını artırdığı, Na+-K+-ATPaz
aktivitesini azalttığı, DNA fragmentasyonunu artırdığı; kanser hücrelerinde ise
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konsantrasyon bağımlı olarak VEGF ve TGF-β1 düzeylerini, hücre içi adhezyon
molekülü-1 (ICAM-1), matriks metalloproteinaz (MMP)-2 ve MMP-9 ekspresyonunu
azalttığı saptanmıştır. Bu sonuçlar ursolik asidin akciğer kanseri gelişimini
engelleyebileceğini göstermektedir (291).
Kolon kanser hücreleri (CaCo-2) ursolik asitle 48 saat muamele edildiğinde
hücre canlılığının 50 ve 100 µM’dan daha yüksek konsantrasyonlarda önemli derecede
azaldığı saptanmıştır (280).
Mide kanser hücreleri (BGC-803) ve hepatoselüler karsinoma hücreleri (H22)
ursolik asite farklı konsantrasyonlarda 12, 24, 36 ve 48 saat süreyle maruz
bırakıldığında zaman ve doza bağımlı olarak hücrelerin çoğalmasında azalma
gözlenmiştir (292).
Onkojenik transkripsiyon faktörü olan FoxM1 tümörlerin pekçoğunda hızlı
çoğalması nedeniyle kansere karşı savaşta önemli bir hedeftir (293). MCF-7 hücreleri
24, 48 ve 72 saat ursolik asite maruz bırakıldığında zaman ve doza bağımlı olarak
çoğalmalarında azalma gözlenmiştir. 30 µmol/litre konsantrasyonda ursolik asite 48
saat

maruziyet

sonucunda

siklinD1/CDK4

mRNA

düzeyleri

ve

FoxM1

ekspresyonunda azalmayla karşılaşılmıştır. Apoptotik hücrelerin sayısında da önemli
bir artış saptanmıştır (294).
Karaciğer kanser hücreleri HepG2, Hep3B, Huh7 ve HA22T’de ursolik asit
DNA fragmentasyonunu artırarak, mitokondriyal membran potansiyelini, Na+-K+ATPaz aktivitilerini, kaspaz-3 ve kaspaz-8 aktivitelerini azaltarak apoptotik etkilere
neden olmuştur, aynı zamanda hücre adhezyonunu baskılamış ve VEGF ve ICAM-1
üretimini de azaltmıştır (295).
Ursolik asit prostat kanser (DU145), fare kolon kanser (CT26) ve B16F10
hücrelerinde redoks durumunu hafifleştirerek hücrelerin ışınlara hassasiyetini
artırmıştır. Melanoma hücrelerinde iyonize radyasyonla birlikte verilen ursolik asidin
tümör oluşumunu engellediği gözlenmiştir (296).
Ursolik asidin insan lenfoma (U937) hücrelerinde yüksek konsantrasyonda
glukozun neden olduğu apopitoza karşı düzenleyici rolünü inceleyen bir çalışmada,
hücreler yüksek konsantrasyonda glukozla muamele edildiğinde hücre ve plazma
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membranında büzülme ve kabartılar oluşmuştur. Ursolik asit ise bu oluşumların
azalmasını sağlamıştır. 2 saat süreyle ursolik asite maruz bırakılan hücreler apopitoza
karşı daha dayanıklı olup ursolik asit tek başına apopitoza neden olmadığı saptanmıştır
(297).
Gao ve diğ. (298), ursolik asidin lösemi hücrelerinin canlılığını normal
periferal kan mononükleer hücrelerine zarar vermeden seçici olarak azalttığını
saptanmıştır.
Fosfatidinilinozitol

3’-kinaz

(PI3K)/Akt

ve

MAPK

hücresel

sinyal

yolaklarıdır. Ursolik asidin endometriyal kanser hücrelerinin gelişimini bu yolakları
inhibe ederek engellediği belirtilmiştir (299).
MMTV-Wnt-1 meme kanser hücreleri enjekte edilmiş ve yumurtalığı
çıkarılmış farelere 8 hafta süreyle farklı dozlarda ursolik asit uygulanmış ve meme
kanserine ursolik asidin etkisi incelenmiştir. Bu süre içerisinde farelerde herhangi bir
toksik etki ve vücut ağırlığında değişme gözlenmemiştir. Uygulanan düşük ve orta
(~54 mg/kg ve ~106 mg/kg) dozlarda ursolik asit tümör büyüklüğü ve ağırlığını
değiştirmemişken yüksek doz (~266 mg/kg) ursolik asit, tümör büyüklüğünü kontrol
grubuna kıyasla azaltmıştır. Kanser hücre proliferasyonu da dozla ilişkili olarak
azalmıştır. In vitro şartlarda WA4 meme kanser hücrelerinin ursolik asitle muamelesi
hücre döngüsünün G1 fazını dozla paralel olarak engellemiştir. Orta ve yüksek doz
ursolik asidin uygulandığı gruplarda Akt ve MAPK fosforilasyonu azalmıştır (300).
Wu ve diğ. (301), ursolik asidin farelerde hepatit B virüs X proteinin neden
olduğu tümörojenik etkilere karşı toksisiteye neden olmadan karaciğeri koruyucu
etkisinin bulunduğunu gözlemişlerdir.
Ursolik asidin CYP enzim aktivitesini engelleyerek antienflamatuvar ve
antikanser aktivite gösterdiği (302-304), CYP2E1 enzimlerinin izoformlarını inhibe
ederek veya azaltarak toksik metabolitlerin oluşumunu engelleyebildiği belirtilmiştir
(305, 306).
Kim ve diğ. (282), ursolik asidin CYP2C19 enziminin katalizlediği
reaksiyonları önlediğini göstermişlerdir. Ancak bu enzimle karsinojenez arasında bir
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ilişki saptanmamıştır. Ursolik asit içeren ürünlerin kullanımı sırasında bu enzimle
metabolize edilen ilaçların kullanımına dikkat edilmelidir.
Ursolik

asidin

yüksek

konsantrasyonlarda

insan

bronşiyal epitelyal

hücrelerinin proliferasyonunu engellediği iddia edilmiştir. Liu ve diğ. (307)
araştırmalarında, ursolik asidin insan bronşiyal epitelyal hücrelerinde sigara dumanı
temasını takiben azalan GSH düzeylerini artırarak ve DNA hasarını azaltarak toksik
etkileri önlediğini göstermiştir. Ursolik asite maruz bırakılan hücrelerde kontrol
grubundaki hücrelere göre tümör hacimlerinin daha az olduğu saptanmıştır.
Antienflamatuvar Etkileri
Ursolik asidin NF-κB aktivasyonunun bloke ederek RAW264.7 fare
makrofajlarında

LPS’nin

neden

olduğu

pro-enflamatuar

mediyatörlerin

ekspresyonunu baskıladığı bildirilmiştir (308, 309).
Subbaramaiah ve diğ. (310) de ursolik asidin insan meme epitel hücrelerinde
COX-2 proteini ve prostoglangin E2 (PGE2) protein sentezini baskıladığını
saptamışlardır.
Mallotus pellatus bitkisinin yapraklarının metanolik özütünün ana bileşen olan
ursolik asit sıçanlarda oluşan ödemi azaltmıştır (311). Başka bir çalışmada da kulakta
meydana gelen ödemi azalttığı görülmüştür (312). Ursolik asidin antienflamatuvar
etkilerinin histamin salımı, 5-lipooksijenaz, elestaz aktivilerini ve NO ve PGE2
üretimini durdurmasından ileri geldiği öne sürülmüştür (276, 309, 313-315).
CaCo-2 hücreleri ve sıçan barsak epitel (IEC-6) hücreleriyle yapılan
araştırmada ursolik asidin hücrelerde doza bağlı olarak sfingomyelinaz enzim
aktivitesini artırdığı saptanmıştır. Bu enzimin aktivitesinin azaltılması gut ve kolit gibi
enflamatuvar hastalıklara karşı ursolik asidin koruyucu özellik gösterdiğini
düşündürmektedir (316).
Ursolik asidin antiviral etkilerinin DNA virüsleri üzerine olduğu bilinmektedir
(317). Ursolik asit, insan papilloma virüs (HPV) içeren ve HPV içermeyen hücrelerde
bu virüsün gelişimini engellemiştir (318).
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Ursolik asidin HIV-1 proteaz dimerizasyonunu engelleyerek anti-HIV aktivite
gösterdiği bilinmektedir (319, 320).
Santral Sinir Sistemi Üzerine Etkileri
Ursolik asidin sinir sistemini koruyucu etkileri de rapor edilmiştir. Dgalaktozun neden olduğu beyin nörotoksisitesinde ursolik asit (10 mg/kg) lipit
peroksidasyonu azaltarak ve antioksidan enzim aktivitelerini artırarak koruyucu etki
gösterdiği iddia edilmiştir (321).
Kas Üzerine Etkileri
Ursolik asidin yüksek yağla beslenen farelerde iskelet kası ve C2C12 iskelet
myotüplerinde Akt aktivitesini artırdığı gözlenmiştir. İskelet kası üzerine etkilerinin
enerji harcaması, termojenez, beyaz yağ, karaciğer ve glukoz homeostazına olan
etkileriyle ilişkili olduğu düşünülmektedir (322, 323). Farelerde diyetin neden olduğu
obezitede ursolik asidin iskelet kası oluşumu ve enerji tüketimini artırdığı saptanmıştır.
Bu sonuçlardan hareketle bileşiğin iskelet kas atrofisi, obezite, tip 2 diyabet ve alkolle
ilişkili olmayan yağlı karaciğer hastalığı gibi metabolik bozukluklarda yararlı
olabileceği iddia edilmiştir (324).
Kalp Üzerine Etkileri
Ursolik asit myokardiyal hücre membranlarını nekrotik hasardan korumaktadır
(325).
İzoprotrenolün neden olduğu myokardiyal iskemide 60 mg/kg doza ursolik asit
lipit peroksit ve TBARS düzeylerini azaltarak ve enzimatik ve enzimatik olmayan
antioksidan aktivitelerini artırarak koruyucu etki göstermiştir (326).
Erkek sıçanlarda izoproterenol hidroklorür (85 mg/kg) subkutan (s.c.)
enjeksiyonla uygulanarak myokardiyal iskemi oluşturulmuş ve ursolik asidin (20, 40
ve 60 mg/kg) hipolipidemik, antiperoksidatif ve membran koruyucu etkileri
değerlendirilmiştir. Ursolik asit süperoksit ve hidroksil radikallerini doz bağımlı
olarak azaltmış, azalan AST, ALT, LDH aktivitelerini artırmış, artan TBARS, konjuge
dien ve myeloperoksidaz düzeylerini azaltmıştır (327).
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Karaciğer Koruyucu Etkileri
Sıçanlarda etanolün neden olduğu oksidatif stres sonucu artan TBARS, lipit
hidroperoksitler ve konjuge olmuş dienlerin düzeyleri ursolik asit (20 mg/kg)
tarafından azaltılmış ve azalan SOD, CAT, GSH-Px ve GST enzim aktiviteleri ve
redükte GSH, askorbik asit ve α-tokoferol düzeyleri artırılarak karaciğer ve kalbi
koruyucu etki göstermiştir (328, 329).
Böbrek Koruyucu Etkileri
Momordica dioica Roxb bitkisinin yüksek miktarda ursolik içeriğine sahip
olduğu ve bu bitkinin böbreği koruyucu etkisinin olduğu bildirilmiştir (330).
Pai ve diğ. (331), sıçanlarda aminoglikozit grubundan bir antibiyotik olan
gentamisinin neden olduğu böbrek toksisitesine karşı ursolik asidin (2, 5 ve 10 mg/kg)
koruyucu etkisini incelemişlerdir. Ursolik asit özellikle yüksek konsantrasyonda
serum üre, ürik asit, kreatinin ve kan nitrojen düzeyleri gibi böbrekle ilgili
parametrelerde gentamisinin neden olduğu artışı azaltarak böbrekleri toksisiteye karşı
koruyucu etki göstermiştir. Böbrekte yapılan mikroskobik incelemelerde de
gentamisinin neden olduğu istenmeyen histolojik değişiklikler ursolik asit tarafından
azaltılmıştır.
Gentamisin uygulanan sıçanlarda CAT, GSH-Px ve redükte GSH düzeylerinin
azalması ve MDA düzeylerinin artışının gözlenmesi oksidatif stres oluşumunu
düşündürmektedir. Ursolik asidin lipid peroksidasyonunu azalttığı ve serbest radikal
oluşumunun neden olduğu adriamisin toksisitesine karşı koruyucu etkisinin de
bulunduğu bildirilmiştir (332).
Antidiyabetik Etkileri
Farelerde streprozisin ve yüksek yağlı diyetle oluşturulan diyabet modelinde
ursolik asit karaciğerde glukoz üretimini engelleyerek, pankreatik β-hücrelerini
koruduğu gösterilmiştir (333, 334).
Erkek ICR farelerde streptozisin (50 mg/kg) enjeksiyonuyla oluşturulan
obezite ile ilişkili olmayan tip 2 diyabette ursolik asidin (0.01 veya 0.05 g/100 g diyet)
etkileri kontrol grubuyla karşılaştırıldığında vücut ağırlığını artırdığı, kan glukoz
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düzeylerini, plazma AST ve ALT enzim aktivitelerini ve plazma ve pankreatik insülin
düzeylerini azalttığı, timik atrofiyi baskıladığı, T lenfosit proliferasyonunu artırdığı
gözlenmiştir (335).
Erkek farelere farklı dozlarda ursolik asit verildiğinde ursolik asit verilmeyen
kontrol grubuyla kıyaslandığında farelerin su ve besin alımlarının, üriner albümin,
üriner kreatinin ve plazma glukoz, plazma HbA1c, renal Nε-(karboksilmetil) lizin
(CML) düzeylerinin doz artışıyla birlikte azaldığı saptanmıştır. Bu veriler ursolik
asidin diyabetin neden olduğu böbrek hastalıklarına karşı koruyucu veya tedavi edici
etkisinin olduğunu düşündürmektedir (336).
Antiviral Etkileri
Streptococcus spp. ve Actinomyces türü mikroorganizmalar diş çürüklerine
neden olabilir.

Ursolik asit

bu

mikroorganizmaların gelişimini önleyerek

antikaryojenik etki göstermiştir. Ursolik asit konsantrasyonu arttıkça diş yüzeyine
tutunan bakterilerin sayısının da azaldığı gözlenmiştir (337).
Antigenotoksik Etkileri
5 ve 10 µM ursolik asitle 24 saat muamele edilen CaCo-2 hücrelerindeki DNA
hasarı değerlendirildiğinde, hasarda artış olmadığı gözlenmiştir. H2O2’nin neden
olduğu oksidatif DNA hasarına ursolik asidin antigenotoksik etkisinin incelenmesi
amacıyla hücreler H2O2 uygulaması öncesi kısa (2 saat) ve uzun (24 saat) süreyle aynı
konsantrasyonlarda ursolik asite maruz bırakılmış ve maddeyle uzun maruziyette
antigenotoksik etkinin daha fazla olduğu görülmüştür (280).
Ursolik asit hücrelere tek başına uygulandığında 0-25 µM konsantrasyon
aralığında hücrelerde genotoksik etkiye neden olmadığı gösterilmiştir. HepG2
hücrelerinde tert-butilhidroperoksit (t-BHP)’nin neden olduğu DNA hasarına karşı
ursolik asidin koruyucu etkisinin COMET yöntemiyle incelendiği bu çalışmada,
sadece çalışılan en yüksek konsantrasyon olan 25 µM’da DNA hasarına karşı
koruyucu etkileri bulunmuştur (338).
Fare lösemi hücre kültürü (L1210), insan myelosit kökenli lösemi hücreleri
(K562) ve HL-60 hücrelerinde H2O2 ile oluşturulan DNA sarmal kırıklarına ursolik

63

asidin etkisi araştırıldığında, DNA hasarının ursolik asit konsantrasyonunun artışıyla
azaldığı bulunmuştur. Kanser hücrelerinin canlılığının bileşiğin konsantrasyonunun
artışıyla birlikte azaldığı gözlenmiştir (279).
Ultraviyole B (UVB) radyasyonunun sitotoksik etkisine karşı ursolik asidin
etkisi MTT ve tripan mavisi yöntemleriyle ve genotoksik etkisine karşı ursolik asidin
etkisi COMET yöntemiyle insan lenfositlerinde incelenmiştir. Tripan mavisiyle
yapılan sitotoksisite testinde hücre canlılığı, UVB radyasyonuna maruz kalan
hücrelere göre UVB radyasyonuyla birlikte artan düzeylerde ursolik asite maruz kalan
hücrelerde artmıştır. MTT yönteminde de benzer sonuçlar elde edilmiştir. UVB
radyasyonuna maruz kalan hücrelere göre UVB radyasyonuyla birlikte artan
düzeylerde ursolik asite maruz kalan hücrelerde DNA hasarında azalma gözlenmiştir
(339).
BALB/C fare periferal kan ve kemik iliği hücrelerinde MÇ yöntemiyle
doksorubisinle oluşan klastojenezise ursolik asidin etkisi değerlendirildiğinde, tek
başına doksorubisin uygulanan hücrelere göre doksorubisinle birlikte ursolik asidin
uygulandığı hücrelerde MNPCE oranlarının azaldığı saptanmıştır (340).
Guevera ve diğ. (341) de İsveç farelerinin kemik iliğinde mitomisin C ile artış
gösteren MNPCE oranının ursolik asit maruziyeti sonucunda azaldığı bulunmuştur.
Diğer Etkileri
Erkek İsviçre farelerine oral yoldan ursolik asit (0.001-10 mg/kg)
uygulandığında bileşiğin gösterdiği antidepresan etkiler fluoksetin, imipramin ve
bupropion gibi klasik antidepresanların etkileriyle benzerlik göstemiştir (342).
Kozmetik endüstrisinde yapılan birçok araştırmada, fibroblastlarda ursolik
asidin kollajen üretimini uyardığı (343) ve insan derilerinde ve epidermal
keratinositlerinde seramid oluşumunu artırdığı belirlenmiştir (344).
Toksikolojik Etkileri
Yapılan birçok çalışma sonrasında ursolik asidin normal hücrelere zararlı
etkisinin oldukça az olduğu rapor edilmiştir (294).
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Ursolik aside tekrarlayan maruziyet sonucunda fare derisinde zararlı etkisi
olabileceği belirtilmektedir (278). Topikal ursolik asidin fare derisine yüksek dozda
(1600 nmol) uygulanması sonucunda TNF-α, siklooksijenaz 1 (COX-1) ve COX-2
mRNA düzeyleri artış göstermiştir (345-347). Bu ekpresyonlardaki artış fare derisinde
tümör oluşumunun gelişimine neden olabilir. Benzer şekilde uzun süreli ve tekrarlayan
ursolik asit maruziyeti DMBA ile hassaslaşan hücrelerde apopitozu tetikleyebilir
(348). Bu nedenle ursolik asit uygulamasında süre ve doza dikkat edilmesi gerektiği
bildirilmektedir (278).
2.4. Çalışmalarda Kullanılan Yöntemler
2.4.1. Antioksidan Kapasite Tayini
Troloks Eşdeğer Antioksidan Kapasite (TEAK) Yöntemi
Maddelerin antioksidan etkilerinin değerlendirilmesinde birçok yöntem
bulunmakla birlikte en yaygın kullanılanlardan biri TEAK yöntemidir. TEAK,
antioksidanlar tarafından süpürülen radikallerin konsantrasyonunu ölçmek amacıyla
kullanılan bir yöntemdir (13, 349).
Miller, Rice-Evans, Davies, Gopinathoan ve Milner (350) tarafından 1993
yılında tanımlanan yöntem, uzun ömürlü radikal anyon olan ABTS•’nin antioksidanlar
tarafından süpürülme miktarının belirlenmesi esasına dayanır (351).
Mavi/yeşil renkteki ABTS• radikalinin renksiz ürüne dönüşümünün derecesi
spektrofotometrik olarak ölçülür ve antioksidan tarafından süpürülen radikalin miktarı
belirlenir. Bir antioksidan maddenin TEAC değeri, antioksidan madde olan troloksun
(6-hidroksi-2,5,7,8-tetrametikroman-2-karboksilik asit) radikal süpürücü etkisiyle
karşılaştılmasıyla tanımlanır (352). Yöntem, ABTS• radikalini süpürücü etkiye sahip
tüm maddeler için uygulanabilir. TEAK gibi radikal süpürücü kapasiteyi ölçen
yöntemler bileşikler, gıda ürünleri ve özütlerin antioksidan kapasitelerini ölçmek için
kullanıldığı gibi plazma gibi biyolojik sıvıların antioksidan durumlarını ölçmek
amacıyla da kullanılabilir (351).
Yöntem son derece hızlıdır ve antioksidanların biyolojik aktiviteleriyle
ilişkilidir (353). Bu yöntemin en büyük sorunu, incelenen antioksidan maddenin
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konsantrasyon aralığının geniş tutulamamasıdır. Çok yüksek antioksidan madde
konsantrasyonu çok yüksek ABTS• konsantrasyonunu gerektirmekte, bu yüksek
konsantrasyonlar da yüksek absorbans görülmesine yol açmaktadır (354).
TEAK yöntemiyle ilgili bir başka sorun antioksidan maddelerin TEAK
değerleri arasında farklılıkların bulunmasıdır. Yöntem uygulanışı aynı olsa bile
maddelerin TEAK değerleri farklı olabilmektedir. Örneğin kersetinin TEAK değeri
3.1 (355) ile 6.4 (351) arasında farklılık göstermektedir. Bu durumun ana nedeninin
yöntemin uygulandığı sıradaki koşullar ve antioksidan madde ile ABTS• arasında
gerçekleşen reaksiyonun beklenilen sürede gerçekleşmemesi olduğu düşünülmektedir
(354).
2.4.2. Sitotoksisite Tayini
Son yıllarda, hücre kültüründe hücre canlılığı ve çoğalmasını araştırmak
amacıyla pek çok yöntem geliştirilmiştir. Bunlardan en yaygın olarak kullanılanı, 96
kuyucuklu plaklarda yapılan sitotoksisite testleridir. Bu yöntemlerle hızlı ve kolay
şekilde birçok örneğin sitotoksik analizi yapılabilmektedir (356).
Uygun sitotoksisite yöntemini seçmek için hücre ölümüne neden olan
mekanizmaların bilinmesi önemlidir. MTT gibi enzimatik reaksiyonlara dayanan
yöntemler enzim inhibitörleri için uygun olabilir. NKA yöntemi de ucuz olması diğer
yöntemlere göre tercih sebebidir. LDH yöntemi, pirüvatın laktata indirgenmesini
sağlayan LDH enziminin aktivitesinin ölçülmesine dayanan bir yöntemdir. Bu
indirgenme NADH’ın NAD+’ya oksidasyonu eşliğinde 340 nm’de spektrofotometrik
olarak izlenir. LDH, tüm hücrelerde bulunan sabit bir sitoplazmik enzimdir. Plazma
membranının hasarı sonucunda hızlı bir şekilde salınır. LDH yöntemi hücreler arası
oluşan toksisiteyi ölçmez ancak hücre membranının hasarına yol açan kimyasal
maddelerinin toksisitesini ölçer (356).
MTT ve NKA sitotoksisite tayin yöntemleri canlı hücre sayısı, mitokondriyal
ve lizozomal fonksiyonları değerlendirmek için uygun biyogöstergelerdir (357).
Sitotoksisite çalışmaları kimyasal maddelerin hücre ve dokular üzerindeki etki
mekanizmalarını aydınlatmak için önemlidir. Ayrıca sitotoksisite kanser ve
enflamasyon gibi birçok patolojik durumun gelişmesinde de rol oynamaktadır (358).

66

Erken sitotoksik etkiyi belirlemek için NKA ve MTT yöntemleri en hassas
sitotoksisite yöntemleridir (359).
LDH yöntemi hücre membran hasarı oluştuktan sonra enzimin kültür ortamına
salınmasına dayanırken MTT yöntemi mitokondride enzimatik reaksiyona dayanır.
NKA yöntemi ise lizozomlara boyanın alınma derecesini ölçen bir yöntemdir (356).
Nötral Kırmızı Alım (NKA) Yöntemi
NKA yöntemi, biyomedikal ve çevresel pekçok uygulamada yaygın olarak
kullanılan, hücre canlılığı ve hücre hasarını değerlendiren bir sitotoksisite testidir
(360, 361).
Borenfreund ve Puerner’in geliştirdiği yöntem, nötral kırmızı (NK) (3-aminom-dimetilamino-2-metil-fenazin

hidroklorür)

boyasının

kültür

hücrelerinin

lizozomlarına alınması esasına dayanmaktadır. Boyanın lizozomlarda birikmesi hücre
sayısıyla doğru orantılıdır (362). NK, zayıf katyonik yapıda bir boyadır ve hücre içine
hücre membranından non-iyonik difüzyonla geçer. Hücre içine alınan boya canlı
hücrelerin lizozomlarında birikim göstermektedir (361). Canlı hücrelerden asidik hale
getirilmiş etanol çözeltisiyle boya tüketilmekte ve çözünmüş boya miktarı
spektrofotometre yardımıyla belirlenmektedir (360).
NKA yöntemi ucuzdur (356). Hücresel enerjiye gerek duymayan bir
yöntemdir. Plazma ve/veya lizozomlara hasar veren veya enerji gerektiren endositoz
olaylarıyla etkileşen kimyasal maddeler hücrenin NK boyası alma kapasitesini
azaltabilir (358).
NKA yöntemi orta süreli (3-6 saat) maruziyetlerde hücre canlılığını ölçen diğer
yöntemlere göre en hassastır (358).
3-(4,5-Dimetiltiyazol-2-il)- 2,5-difeniltetrazolyum bromür (MTT) Yöntemi
MTT ölçümü in vitro koşullarda metabolizmanın canlılığına dayanarak
sitotoksisiteyi ölçmek için uygulanan kolorimetrik bir yöntemdir (363). Hedef Krebs
döngüsü enzimlerinden biri olan ve mitokondrilerin matriksinde bulunan süksinat
dehidrogenaz’dır. Bir tetrazolyum tuzu olan sarı renkli MTT, süksinat dehidrogenaz
enzimine spesifik olarak bağlanır. Canlı hücrelerin mitokondriyal dehidrogenaz
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enzimleri (süksinat dehidrogenaz) tetrazolyum halkasını açar. MTT suda çözünmeyen
mor formazan kristallerini oluşturur (364). Organik çözücülerde kolayca çözünen
formazan kristalleri, konsantrasyona bağımlı olarak spektrofotometrik yöntemle
görünür dalga boylarında ölçülebilen bir absorbans verir. Absorbans değerlendirilerek,
dolaylı yoldan hücrelerin metabolik aktiviteleri ölçülür. Ölçülen değer yaşayan hücre
sayısı ile ilişkilendirilir (365).
Tetrazolyum tuzları sadece metabolik olarak aktif hücreler tarafından
indirgenebilir (366). MTT yöntemi mitokondriyal dehidrogenaz enzim aktivitesini
ölçer. Kolay bir yöntemdir. Mitokondrinin metabolik aktivitesi değerlendirilebilirken
hücreler arası aktivitelerin değerlendirilmesine olanak vermez (356). MTT, hücrelerde
mitokondri dışında NADH ve NADPH ile kontrol edilen redüksiyona uğrayabilir
(359).
2.4.3. Genotoksisite Tayini
Tek Hücre Jel Elektroforez (COMET) Yöntemi
COMET yöntemi in vitro, in vivo ve ex vivo sistemlere uygulanabilen, DNA
kırıklarını belirleyebilen yöntemdir (367). DNA hasarının belirlenmesi için ilk kez
Ostling ve Johanson (368) mikro jel elektroforez tekniğini kullanmış, bu yöntem
Singh ve diğ. (369) tarafından geliştirilerek günümüzde yararlanılan tek hücre jel
elektroforez (COMET) yöntemi oluşturulmuştur. Bu yöntemde DNA zincirindeki tek
ve çift iplik kırıkları, alkali oynak bölgeler ve oksidatif DNA baz hasarı
belirlenebilmektedir (367).
Az miktarda hücre ince agar jel yardımıyla mikroskop lamına tutturulur.
Hücreler lize edilir ve DNA’nın farklı pH’larda açılması sağlanır. Elektroforez için
farklı pH’ların seçilmesi farklı derecede hasarın ve hassasiyetin ölçülmesine olanak
verir. DNA göçünün derecesi hücrede DNA hasarının derecesi hakkında bilgi verir
(367).
Hasarsız DNA büyük olduğundan elektroforezde akım uygulaması ile kuyruk
bırakmadan göç ederken hasar nedeniyle parçalanan DNA küçük parçalar halinde
geride kalıp kuyruk oluşturur (370).
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Elektrik akımı, kırılmış ve hafiflemiş DNA fragmanlarının daha hızlı göçünü
sağlayacak şekilde çekirdekten göçünü sağlar. Daha sonra DNA bağlayıcı floresans
bir boya ile boyama işlemi yapılır, görünüşleri itibariyle kuyruklu yıldıza
benzediklerinden “COMET” diye adlandırılan bu görüntüler ölçülüp değerlendirilir
(368, 369, 371, 372).
COMET yönteminde sonuçların değerlendirilmesinde genel olarak kuyruktaki
%DNA, baş kısmındaki %DNA, kuyruk momenti, kuyruk uzunluğu, kuyruk
yoğunluğu vb. değerler kullanılır (367). Kuyruk uzunluğu, başın merkezinden ya da
uç kısmında kuyruğun sonuna kadar olan uzunluk ve kuyruk yoğunluğu tüm Comet
yoğunluğuna kıyasla kuyruktaki yoğunluktur. En çok kullanılan COMET parametresi
kuyruk momentidir. Bu parametre kuyruk uzunluğu ve kuyruktaki DNA
yoğunluğunun bir sonucudur (373). COMET değerlendirmesinin yapılması amacıyla
birçok bilgisayar programı mevcuttur (367).
Belirlenen DNA hasarının derecesi birçok fiziksel ve teknik faktöre bağlıdır.
Lizis koşulları (tuz konsantrasyonu, pH, lizis süresi vb.) sonuçları etkileyebilir. Lizis
çözeltisindeki tuz kalıntıları DNA göçünü engelleyebilir, tuzun hiç olmaması da daha
düşük elektroforez voltajı kullanılmasını gerektirebilir (374). Agar konsantrasyonunu
artırma ve elektroforez süresini azaltma DNA hasarının belirlenme olasılığını artırır
(375, 376) .
Tice ve diğ. (371) in vitro COMET yönteminin diğer yöntemlere göre birçok
üstünlüğü bulunduğunu öne sürmüşlerdir: düşük düzeydeki DNA hasarlarını
belirleyebilir, her örnek için gerekli olan hücre sayısı oldukça düşüktür, şartları
istenildiği gibi değiştirilebilir, uygulaması rahat ve ucuzdur, düşük miktarda örnekle
çalışılabilir, deneyin tamamlanması için kısa süreye ihtiyaç duyulmaktadır.
Bakterilerden elde edilen enzimlerle yapılan COMET yöntemi de yaygın
olarak kullanılmaktadır. Enzimler özel glikozilaz aktivitesi gösterir, hasarlı bazı
uzaklaştırır, apürinik/apirimidinik bölgeler oluşturur ve apürinik/apirimidinik
bölgeleri zincir kırıklarına götürebilir (377). DNA tamirinin belirlenmesi için lizis
sonrasında nükleotitler bakteriyel tamir enzimleriyle inkübe edilir (378, 379). Enzimle
inkübasyondan sonra inkübasyondan önceki değerlerle karşılaştırıldığında COMET
parametrelerinde artış olması okside bazların varlığını gösterir. İnsanlarda
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hücrelerdeki DNA hasarının tipini belirlemek için kullanılacak enzimler farklıdır.
Örneğin Endonükleaz III okside pirimidinler için özelken; Fpg 8-OHdG için özeldir
(377).
Fpg, Escherichia coli’den elde edilen bir DNA onarım enzimidir. Bu enzim,
oksidatif DNA baz hasarını, özellikle pürin oksidasyon ürünü olan 8-OHdG tayin eden
bir endonükleazdır (371, 380). Fpg proteini 8-OHdG ve diğer hasarlı pürinleri yüksek
hassasiyetle tayin etmesinin yanında, abazik bölgeleri ve açık zincir N-7 guanin katım
ürünlerini de tayin edebilmektedir (381).
COMET yöntemi farklı hücre tiplerinde çalışmaya olanak verir. Ancak
lenfositler kanın kolay şekilde alınabilmesi ve iyi sonuç vermesi nedeniyle en çok
tercih edilen hücrelerdir (382). Lenfositlerde DNA hasarının belirlenmesini kan
vericisinin yaşı (383, 384), fiziksel aktivitesi (385) veya sigara kullanıp kullanmadığı
(386) etkileyebilir. Lenfositler dışında sperm, bukkal, nazal, epitelyal ve plasental
hücreler de test için kullanılabilir (387).
COMET yöntemi radyasyon biyolojisinde, DNA çarpraz bağlarının
belirlenmesinde, oksidatif hasarın belirlenmesinde, genetik toksikoloji ve apopitoz
çalışmalarında kullanılabilir (373).
Mikroçekirdek (MÇ) Yöntemi
MÇ, hücrenin mitoz bölünmesi sırasında ortaya çıkan, esas çekirdeğe dahil
olmayan, tam kromozom veya asentrik kromozom fragmanlarından köken alan
oluşumlar olarak tanımlanmaktadır. MÇ sayısındaki artış, çeşitli ajanların hücrelerde
oluşturduğu sayısal ve yapısal kromozom düzensizliklerinin dolaylı göstergesi olarak
değerlendirilmektedir (388). MÇ yöntemi bölünemeyen hücreler veya hücre
bölünmesinin kinetiği bilinmeyen/kontrol edilemeyen hücrelerde kullanılamaz (389).
MÇ’ler hücre döngüsü boyunca meydana gelen hasar nerede olursa olsun hücre
bölünmesi süresince oluşur (388).
MÇ testi 1950’lerde bitki hücrelerinde kromozom hasarının ölçülmesinde,
1970’lerde hayvan hücrelerinde ve daha sonra Haddle ve arkadaşları tarafından kültüre
edilmiş insan lenfositlerinde kimyasal karsinojenleri belirlemeye yönelik bir test
olarak kullanılmaya başlanmıştır. Günümüzde en fazla Fenech ve Morley tarafından
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geliştirilen sitokenezi blok metodu kullanılmaktadır (390). Fenech ve Morley
tarafından, küf mantarlarının metabolitlerinden olan sitokalasin-B (Cyt-B) ile mitoz
geçiren hücrelerde sitokenezi durdurma esasına dayanan ve bir hücre döngüsünü
tamamlayan hücrelerin iki çekirdekli görünümleriyle ayırt edilmesine olanak veren bir
metoddur.

Hücrelerin

bölünmesini

sağlamak

amacıyla

kültür

ortamına

fitohemaglütinin eklenmektedir (391).
MÇ testi, kemik iliği ve periferal kan lenfositlerine uygulanan en önemli
sitogenetik yöntemlerden biridir (389). Farklı çalışmalarda karaciğer, akciğer,
solungaç, böbrek, bağırsak, embriyo, ağız epitel hücreleri, üriner epitel hücreleri, deri
fibroblastları ve yumurtalık hücreleri gibi birçok hücreye de uygulanabilir (388).
Standart lenfosit kültürlerine uygun konsantrasyonda Cyt-B eklenmesiyle, çekirdek
bölünmesini tamamlamış ancak sitoplazmik bölünmesini gerçekleştirememiş çift
çekirdekli hücrelerde, MÇ bulunduran hücrelerin oranı tespit edilmektedir (391). CytB, sitokenez sırasında yavru çekirdekler arasında sitoplazmayı büzen mikroflament
halkasının oluşması için gerekli olan aktin polimerizasyonunu engeller (389).
Cyt-B kullanılarak yapılan MÇ yöntemi ile Cyt-B kullanılmadan yapılan MÇ
yöntemi arasında önemli farklar bulunmaktadır. Cyt-B kullanılmadan yapılan MÇ
yönteminde MÇ hücrenin dışında kalabileceğinden oluşan MÇ’leri saymak sorun
yaratabilir. Ayrıca hücre proliferasyonu hakkında bilgi edinilemez (392, 393).
Sitokenezi bloke edilmiş MÇ’ler

sadece

iki çekirdekli hücrelerde

belirlenebilir. İki çekirdekli hücre bölünme kinetiği sırasında hücrelerin kromozom
hasarlarını karşılaştırılmasına olanak verir. MÇ sayısını belirlemek amacıyla
mikroskop lamlarında hazırlanan preparatlarda genellikle 1000 canlı hücre incelenir
ve bu hücreler içerisinden MÇ taşıyanlar belirlenir. Ayrıca incelenen iki çekirdekli
hücrelerde toplam MÇ sayısı saptanarak, MÇ taşıyan iki çekirdekli hücrelerin oranı ve
toplam MÇ sayısının incelenen iki çekirdekli hücre sayısına bölünmesiyle hücre
başına düşen MÇ ortalaması ve %MÇ hesaplanır (389).
Sitotoksik etkinin değerlendirilmesi, Nükleer Bölünme İndeksi (NBİ) ile
yapılır. Preparatlardaki hücrelerden mononükleat (bir çekirdekli), binükleat (iki
çekirdekli), trinükleat (üç çekirdekli) ve tetranükleat (dört çekirdekli) olanların oranı
saptanır. Bu orandan yola çıkarak şu formülle NBI değeri hesaplanır:
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NBI= (MI + 2xMII + 3xMIII + 4xMIV) / N
MI: bir çekirdekli hücreler, MII: iki çekirdekli hücreler, MIII: üç çekirdekli hücreler,
MIV: dört çekirdekli hücreler ve N: toplam hücre sayısı (389).
In vitro MÇ yöntemi ekotoksikoloji (394) beslenme (394), kanser risk
değerlendirmesi sırasında radyasyon hassasiyetinin belirlenmesi (395), radyasyon
tedavisinin düzenlenmesi (396), yeni ilaç ve tarımsal kimyasal maddelerin sitogenetik
özelliklerinin araştırılması (397) amacıyla yaygın olarak kullanılmaktadır.
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3. GEREÇ ve YÖNTEM
3.1. Kullanılan Kimyasal Maddeler
2,2’-azinobis (3-etilbenzotiyazolin-6-sulfonik asit) (ABTS)

Sigma

3-(4,5-Dimetil-2-tiazolil)-2,5-difenil-2H-tetrazolyum

Sigma-Aldrich

bromür (MTT)
6-hidroksi-2,5,7,8-tetrametilkromon-2-karboksilik asit

Aldrich

(Troloks)
Akridin turuncusu

Sigma

Asetik Asit

Sigma

Dimetil sulfoksit (DMSO)

Sigma-Aldrich

Disodyum Hidrojen Fosfat Dihidrat (Na2HPO4.2H2O)

Merck

Dulbecco’s Fosfat Tamponlu Serum Fizyolojik

Biological Industries

Düşük Erime Noktalı Agar (LMPA)

Sigma

Etidiyum Bromür (EtBr)

Sigma-Aldrich

Etil Alkol (Etanol)

Sigma-Aldrich

Etilendiamin Tetraasetik Asit Disodyum (Na2EDTA)

Sigma

Fetal Calf Serum (FCS)

Biological Industries

Fetal Sığır Serum (FBS)

Biological Industries

Fitohemaglütinin-M (PHA-M)

Biological Industries

Formaldehit

Sigma-Aldrich

Formamidopirimidin DNA glikozilaz (Fpg) Enzimi

Eckert

Fosfat Tamponlu Serum Fizyolojik (PBS) Tableti

Sigma

Galangin

Sigma

Giemsa

Merck

Heparin (sodyum tuzu)

Sigma

Hidrojen Peroksit (%35)

Merck

Hidroklorik Asit (%37)

Merck

Histopaque-1077

Sigma

İmmersiyon Yağı

Merck

L-Glutamin

Sigma

Limonen

Fluka
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Metil Alkol (Metanol)

Sigma-Aldrich

Minimum Essential Medium (MEM)

Sigma

N,N-Dimetilformamit (DMF)

Sigma-Aldrich

Naringin

Sigma

Nitrik asit (HNO3)

Sigma-Aldrich

N-Lauril Sarkosinat Sodyum Tuzu

Sigma-Aldrich

Normal Erime Noktalı Agar (NMPA)

Sigma

Nötral Kırmızı

Sigma

Penisilin/Streptomisin

PAA The Cell
Culture Company

Potasyum Dihidrojen Fosfat (KH2PO4)

Merck

Potasyum klorür (KCl)

Horasan Kimya

Potasyum Peroksidisulfat

Sigma

Puerarin

Fluka

RPMI-1640

Sigma

Sığır Serum Albumini (BSA)

Sigma

Sitokalasin B

Sigma

Sodyum Dodesil Sülfat (SDS)

Sigma-Aldrich

Sodyum Hidroksit (NaOH)

Sigma-Aldrich

Sodyum Klorür (NaCl)

Merck

Tripan Mavisi

Sigma

Tripsin-EDTA

Sigma

Tris

Sigma

Triton X-100

Sigma

Ursolik asit

Aldrich

3.2. Kullanılan Araç ve Gereçler
6 ve 96 Kuyucuklu Plaklar

Greiner

Buz Kırma Makinesi

Scotsman

Buzdolabı

Beko

Comet Bilgisayar Yazılımı 3.0

Perceptive Software
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Deiyonize Su Cihazı

Barnstead

Derin Dondurucu (-20°C)

Ariston

Derin Dondurucu (-80°C)

Revco

Distile Su Cihazı

Mes

Elektroforez

Biometra Analitik

Elektroforez Güç Kaynağı

Power Pack P25

Etüv

Dedeoğlu

Floresan Mikroskop

Leica

Hassas Terazi

Mettler Toledo

Inverted Mikroskop 1X71

Leica

Karbondioksit (CO2) İnkübatörü

Heraeus Instruments

Lam (26x76 mm)

Marienfeld

Lamel (24x60 mm)

Marienfeld

Manyetik Karıştırıcı

Stuart Scientific,
7801Dottingen,M-21

Mikrodalga Fırın

Vestel

Mikropipetler

Finnpipette, Gilson, Biohit,

1-10 μl, 0,5-40 μl, 40-200 μl, 200-1000 μl, 1-5 ml

Eppendorf

Mikrosantrifüj

Hettich

Otoklav

Rodwell Monarch

pH metre

NEL pH980

pH metre Elektrodu

Hanna HI 1131

Santrifüj

TD3 Centrifuge, Janetzki T30

Sayım lamı (Neubauer improved)

Marienfeld

Sekiz kanallı mikropipet (50-300 μl)

Eppendorf

Soğutmalı Santrifüj

Rotina 420R

Spektroflorometre

Spectramax

Steril enjektör (2 ve 10 ml’lik)

Set inject

Steril Kabin

Heraus

Steril pipetler (1, 2, 5 ve 10 ml’lik)

Greiner Bio-One

Steril Santrifüj Tüpleri

Greiner

Steril Tüpler

Corning
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Su Banyosu

Termal Laboratuvar Aletleri

Terazi

Schimadzu Libror
EB-330D

Ultrasonik Banyo

Transsonic 460/H

UV-VIS Spektrofotometre

Schimadzu

Vorteks

Heidolph Reax 2000

Yatay Çalkalayıcı

Edmund Bühler

Yatay Hücre Kültürü Şişesi

TPP

3.3. Hazırlanan Çözeltiler
3.3.1. Çalışılan Bitkisel Fenolik Çözeltileri
Galangin Çözeltileri
13.512 mg galangin 5 ml DMSO’da çözülerek TEAK yönteminde kullanılmak
üzere 10 mM galangin stok çözeltisi hazırlandı. Bu çözelti etanol ile seyreltilerek 1, 2,
5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 ve 2000 μM konsantrasyonda galangin çözeltileri
hazırlandı. Çözeltiler taze hazırlandı.
13.512 mg galangin 500 μl DMSO ve 4500 μl su karışımında çözülerek (son
DMSO konsantrasyonu %1 olacak şekilde) NKA ve MTT yöntemlerinde kullanılmak
üzere 10 mM galangin stok çözeltisi hazırlandı. Bu çözelti besi yeri ile seyreltilerek 1,
5, 25, 50, 100, 200, 500 ve 1000 μM konsantrasyonda galangin çözeltileri hazırlandı.
Çözeltiler taze hazırlandı.
2.7024 mg galangin 1 ml DMSO’da çözülerek COMET ve MÇ yöntemlerinde
kullanılmak üzere 10 mM galangin stok çözeltisi hazırlandı. Bu çözelti PBS ile
seyreltilerek 5, 10, 25, 50 ve 100 μM konsantrasyonda galangin çözeltileri hazırlandı.
Çözeltiler taze hazırlandı.
Limonen Çözeltileri
6.812 mg limonen 5 ml DMSO’da çözülerek TEAK yönteminde kullanılmak
üzere 10 mM limonen stok çözeltisi hazırlandı. Bu çözelti etanol ile seyreltilerek 1, 2,
5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 ve 2000 μM konsantrasyonda limonen çözeltileri
hazırlandı. Çözeltiler taze hazırlandı.
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136.23 mg limonen 500 μl DMSO ve 4500 μl su karışımında çözülerek (son
DMSO konsantrasyonu %1 olacak şekilde) NKA ve MTT yöntemlerinde kullanılmak
üzere 200 mM limonen stok çözeltisi hazırlandı. Bu çözelti besi yeri ile seyreltilerek
10, 100, 500, 1000, 2000, 5000, 10000 ve 20000 μM konsantrasyonda limonen
çözeltileri hazırlandı. Çözeltiler taze hazırlandı.
27.246 mg limonen 1 ml DMSO’da çözülerek COMET ve MÇ yöntemlerinde
kullanılmak üzere 200 mM limonen stok çözeltisi hazırlandı. Bu çözelti PBS ile
seyreltilerek 500, 1000, 2000, 5000 ve 10000 μM konsantrasyonda limonen çözeltileri
hazırlandı. Çözeltiler taze hazırlandı.
Naringin Çözeltileri
29.025 mg naringin 5 ml DMSO’da çözülerek TEAK yönteminde kullanılmak
üzere 10 mM naringin stok çözeltisi hazırlandı. Bu çözelti etanol ile seyreltilerek 1, 2,
5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 ve 2000 μM konsantrasyonda naringin çözeltileri
hazırlandı. Çözeltiler taze hazırlandı.
580.5 mg naringin 500 μl DMSO ve 4500 μl su karışımında çözülerek (son
DMSO konsantrasyonu %1 olacak şekilde) NKA ve MTT yöntemlerinde kullanılmak
üzere 200 mM naringin stok çözeltisi hazırlandı. Bu çözelti besi yeri ile seyreltilerek
10, 100, 500, 1000, 2000, 5000, 10000 ve 20000 μM konsantrasyonda naringin
çözeltileri hazırlandı. Çözeltiler taze hazırlandı.
116.1 mg naringin 1 ml DMSO’da çözülerek COMET ve MÇ yöntemlerinde
kullanılmak üzere 200 mM naringin stok çözeltisi hazırlandı. Bu çözelti PBS ile
seyreltilerek 50, 100, 500, 1000 ve 20000 μM konsantrasyonda naringin çözeltileri
hazırlandı. Çözeltiler taze hazırlandı.
Puerarin Çözeltileri
20.819 mg puerarin 5 ml DMSO’da çözülerek TEAK yönteminde kullanılmak
üzere 10 mM puerarin stok çözeltisi hazırlandı. Bu çözelti etanol ile seyreltilerek 1, 2,
5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 ve 2000 μM konsantrasyonda puerarin çözeltileri
hazırlandı. Çözeltiler taze hazırlandı.
104.10 mg puerarin 500 μl DMSO ve 4500 μl su karışımında çözülerek (son
DMSO konsantrasyonu %1 olacak şekilde) NKA ve MTT yöntemlerinde kullanılmak
üzere 50 mM puerarin stok çözeltisi hazırlandı. Bu çözelti besi yeri ile seyreltilerek
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25, 50, 100, 250, 500, 1000, 2000 ve 5000 μM konsantrasyonda puerarin çözeltileri
hazırlandı. Çözeltiler taze hazırlandı.
2.082 mg puerarin 1 ml DMSO’da çözülerek COMET ve MÇ yöntemlerinde
kullanılmak üzere 5 mM puerarin stok çözeltisi hazırlandı. Bu çözelti PBS ile
seyreltilerek 1, 5, 10, 25 ve 50 μM konsantrasyonda puerarin çözeltileri hazırlandı.
Çözeltiler taze hazırlandı.
Ursolik Asit Çözeltileri
22.835 mg ursolik asit 5 ml DMSO’da çözülerek TEAK yönteminde
kullanılmak üzere 10 mM ursolik asit stok çözeltisi hazırlandı. Bu çözelti etanol ile
seyreltilerek 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 ve 2000 μM konsantrasyonda
ursolik asit çözeltileri hazırlandı. Çözeltiler taze hazırlandı.
45.67 mg ursolik asit 500 μl DMSO ve 4500 μl su karışımında çözülerek (son
DMSO konsantrasyonu %1 olacak şekilde) NKA ve MTT yöntemlerinde kullanılmak
üzere 20 mM ursolik asit stok çözeltisi hazırlandı. Bu çözelti besi yeri ile seyreltilerek
5, 25, 50, 100, 250, 500, 1000 ve 2000 μM konsantrasyonda ursolik asit çözeltileri
hazırlandı. Çözeltiler taze hazırlandı.
4.567 mg ursolik asit 1 ml DMSO’da çözülerek COMET ve MÇ yöntemlerinde
kullanılmak üzere 10 mM ursolik asit stok çözeltisi hazırlandı. Bu çözelti PBS ile
seyreltilerek 5, 10, 25, 50 ve 100 μM konsantrasyonda ursolik asit çözeltileri
hazırlandı. Çözeltiler taze hazırlandı.
3.3.2. Troloks Eşdeğer Antioksidan Kapasite (TEAK) Yöntemiyle
Antioksidan Kapasitelerinin Belirlenmesinde Kullanılan Çözeltiler
14 mM 2,2’-azinobis (3-etilbenzotiyazolin-6-sulfonik asit) (ABTS) Çözeltisi
38.6 mg ABTS 5 ml distile suda çözüldü. +4°C’de saklandı.
4.9 mM Potasyum Peroksidisülfat Çözeltisi
6.66 mg potasyum peroksidisülfat 5 ml distile suda çözüldü. +4°C’de saklandı.
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2.5

mM

6-hidroksi-2,5,7,8-tetrametilkromon-2-karboksilik

asit

(Troloks)

Çözeltisi
6.45 mg troloks 10 ml etanolde çözüldü. Çözelti karanlıkta taze hazırlandı. Bu
çözeltiden hareketle etanol ile gerekli seyreltmeler yapılarak 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100,
200, 500, 1000 ve 2000 μM konsantrasyonda troloks çözeltileri hazırlandı.
3.3.3. Sitotoksisite Çalışmalarında Kullanılan Çözeltiler
Nötral Kırmızı Alım (NKA) Yönteminde Kullanılan Çözeltiler
Besi Ortamı
500 ml MEM üzerine 50 ml (%10) FBS ve 5 ml (%1) penisilin/streptomisin
eklendi. +4°C’de saklandı.
Fiksasyon (Sabitleme) Çözeltisi
100 ml etil alkol, 2 ml asetik asit ve 98 ml distile su karıştırılarak hazırlandı.
+4°C’de saklandı.
Nötral Kırmızı (NK) Stok Çözeltisi
20 mg NK boyası 5 ml FBS içermeyen besi yeri içerisinde çözüldü. Su
banyosunda çalkalanarak çözünmesi sağlandı. Hazırlanan çözelti alüminyum folyoya
sarılarak +4°C’de saklandı.
Nötral Kırmızı (NK) Standart Çözeltisi
Deney gününden bir gün önce 625 μl NK stok çözeltisi 50 ml FBS içermeyen
besi yeri ile karıştırılarak hazırlandı. Membran filtreden süzüldü. 37°C’de 18 saat
süreyle inkübe edildi.
3-(4,5-Dimetiltiyazol-2-il)- 2,5-difeniltetrazolyum bromür (MTT) Yönteminde
Kullanılan Çözeltiler
Besi Ortamı
500 ml MEM üzerine 50 ml (%10) FBS ve 5 ml (%1) penisilin/streptomisin
eklendi. +4°C’de saklandı.
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Çözme Çözeltisi
%40 (h/h) DMF çözeltisi %2 (h/h) glasiyel asetik asit içinde hazırlandı. 16 g
SDS 100 ml DMF çözeltisine eklendi. pH 4.7’ye ayarlandı. Oda sıcaklığında SDS’nin
çökeleğinin çözünmesi beklendi (Çökelek çözünmezse 37°C’ye ısıtılır ve karıştırılır).
3-(4,5-Dimetiltiyazol-2-il)- 2,5-difeniltetrazolyum bromür (MTT) Çözeltisi
50 mg MTT 10 ml Dulbecco’s Fosfat Tamponlu Serum Fizyolojik içersinde
çözüldü. Hazırlanan çözelti membran filtreden steril, ışık geçirmeyen bir tüpe süzüldü.
Hazırlanan MTT çözeltisi ışıktan korunarak, 4°C’de saklandı (Uzun saklanacaksa 20°C’de saklanabilir).
3.3.4. Genotoksisite Çalışmalarında Kullanılan Çözeltiler
Tek Hücre Jel Elektroforez (COMET) Yönteminde Kullanılan Çözeltiler
Besi Ortamı
500 ml MEM üzerine 50 ml (%10) FBS ve 5 ml (%1) penisilin/streptomisin
eklendi. +4°C’de saklandı.
200 mM Disodyum Etilendiamin Tetraasetik Asit (Na2EDTA) Çözeltisi
14.89 g Na2EDTA 200 ml distile suda çözüldü. pH 10’a ayarlandı. Oda
sıcaklığında saklandı.
Düşük Erime Noktalı Agar (LMPA) Çözeltisi
125 mg LMPA sıcak su banyosu kullanılarak 25 ml PBS içerisinde çözüldü.
Küçük hacimler halinde buzdolabında saklandı.
Elektroforez Tampon Çözeltisi
1705 ml soğuk distile su, 52.8 ml 10 N NaOH ve 8.8 ml 200 mM EDTA
çözeltisi karıştırıldı. Deney günü taze hazırlandı.
Etanol Çözeltisi (%50)
%99.8’lik mutlak etanol çözeltisinden 150.3 ml alındı, son hacim distile suyla
300 ml’ye tamamlandı.
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Etanol Çözeltisi (%75)
%99.8’lik mutlak etanol çözeltisinden 225.5 ml alındı, son hacim distile suyla
300 ml’ye tamamlandı.
Etidiyum Bromür (EtBr) Çözeltisi
10 mg EtBr 50 ml distile suda çözülerek 200 μg/ml’lik stok EtBr çözeltisi
hazırlandı. Bu stok çözeltiden boyama sırasında 1 ml alınıp distile suyla 10 ml’ye
tamamlanarak 20 μg/ml’lik EtBr çözeltisi hazırlandı. Oda sıcaklığında saklandı.
Fosfat Tamponlu Serum Fizyolojik Çözeltisi (PBS)
1 PBS tableti 200 ml distile suda çözüldü. 4°C’de saklandı.
Formamidopirimidin DNA Glikozilaz (Fpg) Çözeltisi
2.5 mg BSA 5 ml Fpg tamponunda çözüldü. 7 μl Fpg ekstresi eklendi. Deney
günü taze hazırlandı.
Formamidopirimidin DNA Glikozilaz (Fpg) Tamponu
1.21 g Tris HCl, 2.92 g NaCl ve 0.185 g Na2EDTA 500 mL distile suda
çözüldü. Çözeltinin pH’sı derişik HCl ile 7.5’a ayarlandı. 4°C’de saklandı.
Hidrojen Peroksit (H2O2) Çözeltisi
%35’lik H2O2 çözeltisinden 9.7 μl alındı, 990.3 μl distile su ile 1 ml’ye
tamamlanarak 0.1 M H2O2 çözeltisi hazırlandı. 1 hafta süresince 4°C’de saklanabilen
çözeltiden deney günü 20 μl alınıp 1980 μl PBS ilave edilerek 1 mM H2O2 çözeltisi
hazırlandı.
Normal Erime Noktalı Agar (NMPA) Çözeltisi
500 mg NMPA sıcak su banyosu kullanılarak 50 ml PBS içerisinde çözüldü.
Küçük hacimler halinde 4°C’de saklandı.
Nötralizasyon Tampon Çözeltisi
48.5 mg Tris 750 ml distile suda çözülüp çözelti pH’sı 7.5’a ayarlandı.
Çözeltinin son hacmi distile su ile 750 ml’ye tamamlandı. Oda sıcaklığında saklandı.
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Stok Lizis Çözeltisi
146.1 NaCl, 37.2 g Na2EDTA, 1.2 g Tris 500 ml distile suda çözüldü. 10 g
NaOH eklenip çözelti pH’sı 10’a ayarlandı. 10 g N-Lauril sarkosinat sodyum tuzu
eklendi. Çözeltinin son hacmi distile su ile 890 ml’ye tamamlanıp maddeler
çözününceye kadar karıştırılarak stok lizis çözeltisi hazırlandı. Çözelti oda
sıcaklığında saklandı.
Lizis Çözeltisi
178 ml stok lizis çözeltisi, 2 ml Triton X-100 ve 20 ml DMSO karıştırıldı.
Çözelti deney günü taze hazırlandı, kullanılacağı zamana kadar 4°C’de bekletildi ve
deney sırasında soğuk çözelti kullanıldı.
Mikroçekirdek (MÇ) Yönteminde Kullanılan Çözeltiler
Akridin Turuncusu Stok Çözeltisi
5 mg akridin turuncusu 5 ml suda çözüldü. +4°C’de, karanlıkta saklandı.
Akridin Turuncusu Standart Çözeltisi
11,34 g KH2PO4 250 ml distile suda çözülerek tampon A ve 7,37 g
Na2HPO4.2H2O 250 ml distile suda çözülerek tampon B hazırlandı. 7 ml tampon A, 7
ml tampon B, 5 ml akridin turuncusu stok çözeltisi ve 80 ml distile su karıştırılarak
akridin turuncusu standart çözeltisi hazırlandı. +4°C’de, karanlıkta saklandı.
Besi Ortamı
500 ml MEM üzerine 50 ml (%10) FBS ve 5 ml (%1) penisilin/streptomisin
eklendi. +4°C’de saklandı.
Giemsa Boyası
11,34 g KH2PO4 250 ml distile suda çözülerek tampon A (pH:4,8) ve 7,37 g
Na2HPO4.2H2O 250 ml distile suda çözülerek tampon B hazırlandı (pH:9.3). 5 ml
tampon A, 5 ml tampon B, 5 ml Giemsa boyası ve 85 ml distile su karıştırılarak %5’lik
Giemsa boyası hazırlandı. Çözeltinin pH değeri 6,8’e ayarlandı.
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Hidrojen Peroksit (H2O2) Çözeltisi
%35’lik H2O2 çözeltisinden 9.7 μl alındı, 990.3 μl distile su ile 1 ml’ye
tamamlanarak 0.1 M H2O2 çözeltisi hazırlandı. 1 hafta süresince 4°C’de saklanabilen
çözeltiden deney günü 27,5 μl alınıp 9972,5 μl PBS ilave edilerek 275 μM H2O2
çözeltisi hazırlandı. 0.1 H2O2 çözeltisinden deney günü 20 μl alınıp 1980 μl PBS ilave
edilerek 1 mM H2O2 çözeltisi hazırlandı.
Hipotonik Potasyum Klorür (KCl) Çözeltisi
1.397 g potasyum klorür 250 ml suda çözüldü. 4°C’de saklandı.
Kromozom Ortamı
500 ml RPMI-1640, 100 ml FCS, 12.5 ml PHA-M, 10 ml L-Glutamin ve 10 ml
penisilin/streptomisin karıştırıldı. -20°C’de saklandı.

Nitrik Asit (HNO3) Çözeltisi
%65’lik nitrik asitten 68.75 ml alındı, distile su ile son hacim 1000 ml’ye
tamamlandı. Koyu renk şişede, oda sıcaklığında saklandı.
Sabitleme Çözeltisi
300 ml metanol 100 ml glasiyel asetik asit (3:1 oranında) karıştırıldı. -20°C’de
saklandı.
Sitokalasin B (Cyt-B) Çözeltisi
5 mg toz halindeki sitokalasin B 7,375 ml DMSO içinde çözüldü. Küçük
hacimler halinde -20°C’de saklandı.
3.4. Yöntemler
Bu tez çalışması kapsamında yer alan deneyler Hacettepe Üniversitesi
Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’nun 11/12/2013 tarih ve GO
13/578-16 sayılı onayı ile yapılmıştır.
3.4.1. Troloks Eşdeğer Antioksidan Kapasite (TEAK) Tayini
 14 mM ABTS ve 5.9 mM potasyum peroksidisülfat çözeltilerinin eşit hacimlerinin
karışımı deney gününden bir gün önce hazırlandı. Karışım 4°C’de saklandı.
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 Bu çözelti karışımı 734 nm’de UV floresan spektrofotometrede yaklaşık 1.4-1.5
absorbans değeri verecek şekilde mutlak etanolle dilüe edildi.
 Kör çözelti olarak mutlak etanol kullanıldı.
 500 μl ABTS ve potasyum peroksidisülfat karışımı ile 500 μl mutlak etanol
karışımının absorbans değeri 734 nm’de UV floresan spektrofotometrede ölçüldü.
 500 µl ABTS ve potasyum peroksidisülfat karışımı ile 500 µl troloksun etanoldeki
çözeltilerinin (1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 ve 2000 μM) karışımının
absorbans değerleri 734 nm’de UV floresan spektrofotometrede ölçüldü.
 500 µl ABTS ve potasyum peroksidisülfat karışımı ile 500’er µl galangin, limonen,
naringin, puerarin ve ursolik asit çözeltilerinin (1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500,
1000 ve 2000 μM) karışımının absorbans değerleri 734 nm’de UV floresan
spektrofotometrede ölçüldü.
 Troloks çözeltilerinin absorbans değerleri ile galangin, limonen, naringin, puerarin
ve ursolik asit çözeltilerinin verdiği absorbans değerleri karşılaştırılarak inhibisyon
değerleri belirlendi. İnhibisyon değerlerinin belirlenmesi amacıyla aşağıdaki
formül kullanılarak hesaplamalar yapıldı.
%İ ℎ

= 100 − 100

Çö
Çö

 Çalışmalar üçer kez tekrarlandı.
3.4.2. Sitotoksisite Çalışmalarında Kullanılan Yöntemler
Nötral Kırmızı Alım (NKA) Yöntemi
 Steril çalışma kabini altında V79 hücreleri, besi ortamı içeren yatay hücre kültürü
şişesine alındı.
 Hücreler, % 5 CO2 ve % 95 nem içeren CO2 inkübatöründe 37°C’de 1 gün süre ile
inkübe edildi.
 İnkübatörden alınan yatay hücre kültürü şisesi mikroskop altında incelenerek
hücrelerin canlılığı, kültür ortamının kontaminasyon durumu ve doygunluğu
kontrol edildi.
 Steril çalışma kabininde hücre kültür süspansiyonu yatay hücre kültürü şişesinden
cam pipet ve vakum yardımıyla şişe tabanına değmeden dikkatlice uzaklaştırıldı.
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Hücreler 2 kez 10 ml PBS ile yıkandı ve ardından şişeye 5 ml tripsin-EDTA
çözeltisi ilave edildi.
 İnkübatörde 3-5 dakika süreyle bekletilerek hücrelerin şişe tabanından ayrılması
sağlandı. 10 ml besi yeri şişeye ilave edildi.
 Yatay hücre kültürü şişesindeki hücre süspansiyonu bir santrifüj tüpüne aktarılarak
hücre süspansiyonu 25°C’de 1200 devir/dakika hızda, beş dakika süreyle santrifüj
edilerek hücrelerin çökmesi sağlandı.
 Üstte toplanan sıvı, steril çalışma kabini altında cam pipet ve vakum yardımıyla
uzaklaştırıldı ve dipte toplanan hücre pelleti 5 ml besi yeri ile karıştırılarak
dikkatlice karıştırıldı.
 Elde edilen hücre süspansyonundan 100 μL bir ependorf tüpe aktarılarak üzerine
900 μL tripan mavisi çözeltisi (% 0,4 a/h) eklenerek iyice karıştırıldı (Dilüsyon
faktörü:10).
 Yaklaşık 10 μl hücre süspansiyonu-tripan mavisi karışımı bekleme yapılmadan
Neubauer sayım lamına uygulandı.
 Işık mikroskobu altında, Neubauer sayım lamını oluşturan dört karenin kenar
çizgileri hariç üzerlerindeki parlak ve renksiz olan yaşayan hücreler soldan sağa ve
yukarıdan aşağıya gidilerek sayıldı. Hücre sayımının doğru ve kesin bir şekilde
yapılabilmesi için ideal olarak her işlemde 200 ve üzeri hücre sayıldı. Yaşayan
hücrelerin konsantrasyonunu hesaplamak için aşağıdaki formül kullanıldı:
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ü

=
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 Yaşayan hücre konsantrasyonu hesaplandıktan sonra hücre süspansiyonu, besi yeri
ile seyreltildi.
 Her bir kuyucuğa 200 μl (10000 hücre/kuyucuk) olacak şekilde 96 kuyucuklu plağa
ekim yapıldı.
 Hücreler, % 5 CO2 ve % 95 nem içeren CO2 inkübatöründe 37°C’de 1 gün süre ile
inkübe edildi.
 24 saatlik inkübasyon sonunda kuyucuklardaki besi yeri atıldı.
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 96 kuyucuklu plak üzerinde ilk iki kuyucuk boş bırakıldı. 3. ve 4. sıradaki
kuyucuklar çözücü (%1 DMSO) ve besi yeri kontrolü için kullanıldı. Galangin (1,
5, 25, 50, 100, 200, 500 ve 1000 μM), limonen (10, 100, 500, 1000, 2000, 5000,
10000 ve 20000 μM), naringin (10, 100, 500, 1000, 2000, 5000, 10000 ve 20000
μM), puerarin (25, 50, 100, 250, 500, 1000, 2000 ve 5000 μM) ve ursolik asit (5,
25, 50, 100, 250, 500, 1000 ve 2000 μM) maddelerinin 8 farklı konsantrasyonu 5
ve 12. sıradaki kuyucuklara son hacim 200 μl olacak şekilde eklendi.
 Hücreler 37°C’de, % 5 CO2 ve %95 nem içeren inkübatörde 18 saat süre ile
inkübasyona bırakıldı.
 18 saatlik inkübasyon sonunda 96 kuyucuklu plağın kuyucukları içerisindeki besi
yeri atıldı. NK standart çözeltisinden her bir kuyucuğa 200 μl eklenerek hücreler
37°C, %5 CO2 ve %95 nem içeren inkübatörde 3 saat daha inkübasyona bırakıldı.
 3 saat sonunda kuyucuklardaki NK çözeltileri atıldı, kuyucuklar üç kez 200 μl PBS
ile yıkandı. Her bir yıkamadan sonra kuyucuklardaki PBS atıldı ve plak kurutuldu.
 Fiksasyon çözeltisinden plaktaki her bir kuyucuğa 200 μl eklendi, plaklar 20 dakika
süre ile yatay çalkalayıcı üzerinde çalkalandı.
 Çalkalama işlemi sonrasında kuyucuklarda oluşan renk şiddeti spektroflorometre
cihazında 540 nm’de ölçüldü.
 Her bir maddenin konsantrasyonu için elde edilen absorbans değerinin kontrol
absorbans değerine oranı 100 ile çarpılarak % hücre canlılığı ve %50 inhibitör
konsantrasyonları (IC50) hesaplandı.
 Çalışmalar üçer kez tekrarlandı.
3-(4,5-Dimetiltiyazol-2-il)- 2,5-difeniltetrazolyum bromür (MTT) Yöntemi
 NKA yöntemi başlığı altında anlatıldığı şekilde V79 hücrelerinin kültürü yapıldı,
madde çözeltileri kuyucuklara eklendi.
 Hücreler 37°C’de, 24 saat süreyle % 5 CO2 ve %95 nem içeren inkübatörde
inkübasyona bırakıldı.
 İnkübasyon sonunda madde çözeltileri atıldı. Her bir kuyucuğa 100 µl besi ortamı
ve hazırlanan MTT çözeltisinden 10 μl eklenerek MTT ile hücreler 37°C, %5 CO2
ve %95 nem içeren etüvde 4 saat daha inkübasyona bırakıldı.
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 4 saatlik inkübasyon süresinin sonunda MTT çözeltisi atıldı. Kuyucuklarda oluşan
formazan kristallerini çözmek amacıyla her kuyucuğa 100 μl çözme çözeltisi
eklendi.
 Çözünmeyi sonlandırmak için plak yatay çalkalayıcıda 10 dakika süreyle çalkaladı.
 Çalkalama işlemi sonrasında kuyucuklarda oluşan renk şiddeti spektroflorometre
cihazında 570 nm’de ölçüldü.
 Her bir maddenin konsantrasyonu için elde edilen absorbans değerinin kontrol
absorbans değerine oranı 100 ile çarpılarak % hücre canlılığı ve IC50 değerleri
hesaplandı.
 Çalışmalar üçer kez tekrarlandı.
3.4.3. Genotoksisite Çalışmalarında Kullanılan Yöntemler
Tek Hücre Jel Elektroforez (COMET) Yöntemi
Lenfosit Hücrelerinde Maddelerin DNA Hasarına Etkilerinin Tek Hücre Jel
Elektroforez (COMET) Yöntemi ile İncelenmesi
 İçinde 0.1 ml 20000 U/ml heparin bulunan steril enjektörle sağlıklı, sigara ve alkol
kullanmayan vericiden 5 ml kan örneği cam bir tüpe alındı.
 Kan örneği 5 ml PBS ile 1:1 oranında seyreltildi. 2 ml Ficoll (Histopaque-1077)
üzerine seyreltilmiş kan örneği pastör pipetiyle yavaşça yayıldı.
 Ficoll-kan karışımı 25°C’de 2300 rpm’de 20 dakika süreyle santrifüj edildi.
 Santrifüj işlemi sonunda Ficoll üzerindeki interfazda ince bir tabaka halinde
bulunan lenfositler pastör pipetiyle dikkatle alındı.
 Lenfositler steril tüpe konuldu ve lenfositler üzerine PBS eklendi. Lenfosit-PBS
karışımı 25°C’de 2300 rpm’de 10 dakika süreyle santrifüj edildi.
 Santrifüj sonunda süpernatan atıldı ve çöken lenfositlere 1 ml PBS eklendi, pastör
pipetiyle yavaşça karıştırılarak homojen bir çözelti olması sağlandı.
 50 μl hücre süspansiyonu eppendorf tüplere alındı. Galangin, limonen, naringin,
puerarin ve ursolik asit maddelerinin lenfosit DNA’sı üzerine etkileri incelemek
amacıyla maddelerin DMSO’da hazırlanmış çözeltilerinden uygun hacimler
konularak son hacim PBS ile 1 ml’ye tamamlandı.
 Negatif kontrol olarak %1 DMSO ve pozitif kontrol olarak 50 μM H2O2 kullanıldı.
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 İncelenen bileşikleri içeren hücre süspansiyonları 37°C ± 0.5°C’de 30 dakika
bekletilerek inkübe edildi.
 İnkübasyon sonunda lenfositler 25°C’de 2300 rpm’de 10 dakika süreyle santrifüj
edildi. Süpernatan atıldı.
 Galangin, limonen, naringin, puerarin ve ursolik asidin 50 μM H2O2’nin neden
olduğu DNA hasarına kaşı koruyuculuğunun olup olmadığını incelemek amacıyla
inkübasyondan sonra lenfositlere 4°C’de 950 μl PBS ve 50 μl 1 mM H2O2
çözeltisinden ilave edildi.
 Hücreler 5 dakika buz banyosunda bekletildi. Bu sürenin sonunda hücre
süspansiyonu 4°C’de 2500 rpm’de 5 dakika süreyle santrifüj edildi ve santrifüj
sonunda süpernatan atıldı. 4°C’de 1 ml PBS eklenip 2500 rpm’de 5 dakika süreyle
santrifüj edilerek hücreler yıkandı. Santrifüjün ardından süpernatan atıldı.
 Elde edilen hücre süspansyonundan 100 μL bir ependorf tüpe aktarıldı ve üzerine
900 μL tripan mavisi çözeltisi (% 0,4 a/h) eklenerek iyice karıştırıldı (Dilüsyon
faktörü:10).
 Neubauer sayım lamı üzerine lamel kapatıldı. Yaklaşık 10 μl hücre süspansiyonutripan mavisi karışımı bekleme yapılmadan sayım lamına uygulandı.
 Işık mikroskobu altında, Neubauer sayım lamını oluşturan dört karenin kenar
çizgileri hariç üzerlerindeki parlak ve renksiz olan yaşayan hücreler soldan sağa ve
yukarıdan aşağıya gidilerek sayıldı. Hücre sayımının doğru ve kesin bir şekilde
yapılabilmesi için ideal olarak her işlemde 200 ve üzeri hücre sayıldı. Yaşayan
hücrelerin konsantrasyonunu hesaplamak için aşağıdaki formül kullanıldı:
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 Sayılan lenfosit hücreleri her bir lamda 10.000-20.000 arasında hücre olacak
şekilde hesaplanarak 37°C ± 0.5°C’de eritilmiş 100 μl % 0,5’lik LMPA, 50 μl hücre
süspansiyonu ile karıştırıldıktan sonra önceden % 1’lik NMPA çözeltisine daldırılıp
agar ile kaplanmış lamlara yayıldı ve üzerine lamel kapatıldı.
 Lamlar buzlu yüzey üzerinde 5 dakika bekletilerek agarın katılaşması sağlandı.
Agarın katılaşmasının ardından lam üzerindeki lamel zedelenmeden alındı.
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 Lamlar daha önceden hazırlanıp buzdolabında bekletilen soğuk lizis çözeltisine
daldırılıp en az 1 saat süreyle buzdolabında bekletildi. H2O2 uygulanan gruplar ve
normal doz grupları ayrı ayrı şalelerde lizise bırakıldı.
 Fpg uygulanacak hücreler için lizisten çıkan lamlar metal taşıyıcıya dizildi. Lam
kutusuna Fpg tampon çözeltisi konuldu ve lamlar tampon içerisinde 15 dakika
bekletildi. Lamlar tekrar metal taşıyıcıya dizildi.
 200 µl Fpg çözeltisi lama damlatıldı ve lam lamelle kapatılıp 37°C’de 30 dakika
süreyle inkübe edildi.
 Süre sonunda lam üzerindeki lameller alındı, lamlar tanka dizildi.
 Elektroforez işlemi için tank soğuk elektroforez çözeltisi ile dolduruldu.
 Lizis işleminin ardından lamelleri alınmış lamlar elektroforez küvetine aralık
bırakmayacak ve agar yayılan kısımları üste gelecek şekilde elektroforez tankının
içine yerleştirildi.
 Elektroforez küvetinin içerisinde lamlar akım uygulamadan 20 dakika bekletildi.
 Ardından 25 V ve 300 mA akım uygulayarak 20 dakika elektroforez uygulandı.
 Elektroforez işlemi bittikten sonra alınan lamlar 5 dakika distile suda, takiben
lamlar 15 dakika nötralizasyon tampon çözeltisinde bekletildi.
 15 dakika sonunda lamlar sırasıyla 5’er dakika % 50’lik, % 75’lik ve %99’luk
etanol çözeltisinde tutuldu ve okuma öncesinde lamlar kurumaları için en az 1 gün
bekletildi.
 Okuma sırasında lamların üzerine 60 μl 20μg/ml etidiyum bromür çözeltisi ilave
edildi.
 Her lamda 100 hücre floresan mikroskobunda bilgisayar programı yardımıyla
değerlendirilerek DNA hasar derecesi kuyruk uzunluğu, kuyruk yoğunluğu ve
kuyruk momenti olarak değerlendirildi (Şekil 3.1).
 Tüm bu işlemler ek bir DNA hasarını önlemek üzere karanlıkta yapıldı.
 Çalışmalar üçer kez tekrarlandı.

Şekil 3.1. Lenfositlerin floresan mikroskop altında görüntüleri.
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Galanginin Lenfosit DNA Hasarına Etkilerinin Tek Hücre Jel Elektroforez
(COMET) Yöntemi ile İncelenmesi
 Lenfosit hücrelerinde maddelerin DNA hasarına etkilerinin tek hücre jel
elektroforez (COMET) yöntemi ile incelenmesi başlığı altında anlatıldığı şekilde
alınan kan örneğinden lenfositler ayrıldı.
 Eppendorf tüplere alınan 50 μl hücre süspansiyonuna galanginin DMSO’da
hazırlanmış çözeltilerinden uygun hacimler ilave edilerek son hacim 1 ml’ye PBS
ile tamamlandı. Galanginin 5, 10, 25, 50 ve 100 μM konsantrasyonlarda lenfosit
DNA’sı üzerine etkileri incelendi.
 Negatif kontrol olarak DMSO, pozitif kontrol olarak 50 μM H2O2 kullanıldı.
 Hücreler galangin çözeltileri ile 37±0.5°C’de 30 dakika bekletilerek inkübe edildi.
 İnkübasyon sonunda hücreler 2500 rpm’de 5 dakika süreyle santrifüj edildi.
Süpernatan atıldı.
 Galanginin lenfositlerde H2O2 ile indüklenen DNA hasarına karşı etkilerinin
incelenmesi için galangin ile inkübe edilmiş hücrelere +4°C’de 950 μl PBS ve 50
μl 1 mM H2O2 çözeltisinden ilave edildi. Hücreler 5 dakika buz banyosunda
bekletildi. Bu sürenin sonunda hücre süspansiyonu +4°C’de 2500 rpm’de 5 dakika
süreyle santrifüj edildi. Süpernatan atıldı. +4°C’de 1 ml PBS ile 2500 rpm’de 5
dakika süreyle santrifüj edilerek hücreler yıkandı. Süpernatan atıldı.
 NMPA ile kaplanmış lamlara hücrelerin uygulanışı, lize edilmesi, elektroforez,
yıkama, boyama ve okuma işlemleri lenfosit hücrelerinde maddelerin DNA
hasarına etkilerinin tek hücre jel elektroforez (COMET) yöntemi ile incelenmesi
başlığı altında anlatıldığı şekilde uygulandı.
Limonenin Lenfosit DNA Hasarına Etkilerinin Tek Hücre Jel Elektroforez
(COMET) Yöntemi ile İncelenmesi
 Lenfosit hücrelerinde maddelerin DNA hasarına etkilerinin tek hücre jel
elektroforez (COMET) yöntemi ile incelenmesi başlığı altında anlatıldığı şekilde
alınan kan örneğinden lenfositler ayrıldı.
 Eppendorf tüplere alınan 50 μl hücre süspansiyonuna limonenin DMSO’da
hazırlanmış çözeltilerinden uygun hacimler ilave edilerek son hacim 1 ml’ye PBS
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konsantrasyonlarda lenfosit DNA’sı üzerine etkileri incelendi.
 Negatif kontrol olarak DMSO, pozitif kontrol olarak 50 μM H2O2 kullanıldı.
 Hücreler limonen çözeltileri ile 37±0.5°C’de 30 dakika bekletilerek inkübe edildi.
 İnkübasyon sonunda hücreler 2500 rpm’de 5 dakika süreyle santrifüj edildi.
Süpernatan atıldı.
 Limonenin lenfositlerde H2O2 ile indüklenen DNA hasarına karşı etkilerinin
incelenmesi için limonen ile inkübe edilmiş hücrelere +4°C’de 950 μl PBS ve 50
μl 1 mM H2O2 çözeltisinden ilave edildi. Hücreler 5 dakika buz banyosunda
bekletildi. Bu sürenin sonunda hücre süspansiyonu +4°C’de 2500 rpm’de 5 dakika
süreyle santrifüj edildi. Süpernatan atıldı. +4°C’de 1 ml PBS ile 2500 rpm’de 5
dakika süreyle santrifüj edilerek hücreler yıkandı. Süpernatan atıldı.
 NMPA ile kaplanmış lamlara hücrelerin uygulanışı, lize edilmesi, elektroforez,
yıkama, boyama ve okuma işlemleri lenfosit hücrelerinde maddelerin DNA
hasarına etkilerinin tek hücre jel elektroforez (COMET) yöntemi ile incelenmesi
başlığı altında anlatıldığı şekilde uygulandı.

Naringinin Lenfosit DNA Hasarına Etkilerinin Tek Hücre Jel Elektroforez
(COMET) Yöntemi İle İncelenmesi
 Lenfosit hücrelerinde maddelerin DNA hasarına etkilerinin tek hücre jel
elektroforez (COMET) yöntemi ile incelenmesi başlığı altında anlatıldığı şekilde
alınan kan örneğinden lenfositler ayrıldı.
 Eppendorf tüplere alınan 50 μl hücre süspansiyonuna naringinin DMSO’da
hazırlanmış çözeltilerinden uygun hacimler ilave edilerek son hacim 1 ml’ye PBS
ile tamamlandı. Naringinin 50, 100, 500, 1000 ve 2000 μM konsantrasyonlarda
lenfosit DNA’sı üzerine etkileri incelendi.
 Negatif kontrol olarak DMSO, pozitif kontrol olarak 50 μM H2O2 kullanıldı.
 Hücreler naringin çözeltileri ile 37±0.5°C’de 30 dakika bekletilerek inkübe edildi.
 İnkübasyon sonunda hücreler 2500 rpm’de 5 dakika süreyle santrifüj edildi.
Süpernatan atıldı.
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 Naringinin lenfositlerde H2O2 ile indüklenen DNA hasarına karşı etkilerinin
incelenmesi için naringin ile inkübe edilmiş hücrelere +4°C’de 950 μl PBS ve 50
μl 1 mM H2O2 çözeltisinden ilave edildi. Hücreler 5 dakika buz banyosunda
bekletildi. Bu sürenin sonunda hücre süspansiyonu +4°C’de 2500 rpm’de 5 dakika
süreyle santrifüj edildi. Süpernatan atıldı. +4°C’de 1 ml PBS ile 2500 rpm’de 5
dakika süreyle santrifüj edilerek hücreler yıkandı. Süpernatan atıldı.
 NMPA ile kaplanmış lamlara hücrelerin uygulanışı, lize edilmesi, elektroforez,
yıkama, boyama ve okuma işlemleri lenfosit hücrelerinde maddelerin DNA
hasarına etkilerinin tek hücre jel elektroforez (COMET) yöntemi ile incelenmesi
başlığı altında anlatıldığı şekilde uygulandı.
Puerarinin Lenfosit DNA Hasarına Etkilerinin Tek Hücre Jel Elektroforez
(COMET) Yöntemi ile İncelenmesi
 Lenfosit hücrelerinde maddelerin DNA hasarına etkilerinin tek hücre jel
elektroforez (COMET) yöntemi ile incelenmesi başlığı altında anlatıldığı şekilde
alınan kan örneğinden lenfositler ayrıldı.
 Eppendorf tüplere alınan 50 μl hücre süspansiyonuna puerarinin DMSO’da
hazırlanmış çözeltilerinden uygun hacimler ilave edilerek son hacim 1 ml’ye PBS
ile tamamlandı. Puerarinin 1, 5, 10, 25 ve 50 μM konsantrasyonlarda lenfosit
DNA’sı üzerine etkileri incelendi.
 Negatif kontrol olarak DMSO, pozitif kontrol olarak 50 μM H2O2 kullanıldı.
 Hücreler puerarin çözeltileri ile 37±0.5°C’de 30 dakika bekletilerek inkübe edildi.
 İnkübasyon sonunda hücreler 2500 rpm’de 5 dakika süreyle santrifüj edildi.
Süpernatan atıldı.
 Puerarinin lenfositlerde H2O2 ile indüklenen DNA hasarına karşı etkilerinin
incelenmesi için puerarin ile inkübe edilmiş hücrelere +4°C’de 950 μl PBS ve 50
μl 1 mM H2O2 çözeltisinden ilave edildi. Hücreler 5 dakika buz banyosunda
bekletildi. Bu sürenin sonunda hücre süspansiyonu +4°C’de 2500 rpm’de 5 dakika
süreyle santrifüj edildi. Süpernatan atıldı. +4°C’de 1 ml PBS ile 2500 rpm’de 5
dakika süreyle santrifüj edilerek hücreler yıkandı. Süpernatan atıldı.
 NMPA ile kaplanmış lamlara hücrelerin uygulanışı, lize edilmesi, elektroforez,
yıkama, boyama ve okuma işlemleri lenfosit hücrelerinde maddelerin DNA
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hasarına etkilerinin tek hücre jel elektroforez (COMET) yöntemi ile incelenmesi
başlığı altında anlatıldığı şekilde uygulandı.
Ursolik Asidin Lenfosit DNA Hasarına Etkilerinin Tek Hücre Jel Elektroforez
(COMET) Yöntemi İle İncelenmesi
 Lenfosit hücrelerinde maddelerin DNA hasarına etkilerinin tek hücre jel
elektroforez (COMET) yöntemi ile incelenmesi başlığı altında anlatıldığı şekilde
alınan kan örneğinden lenfositler ayrıldı.
 Eppendorf tüplere alınan 50 μl hücre süspansiyonuna ursolik asitin DMSO’da
hazırlanmış çözeltilerinden uygun hacimler ilave edilerek son hacim 1 ml’ye PBS
ile tamamlandı. Ursolik asidin 5, 10, 25, 50 ve 100 μM konsantrasyonlarda lenfosit
DNA’sı üzerine etkileri incelendi.
 Negatif kontrol olarak DMSO, pozitif kontrol olarak 50 μM H2O2 kullanıldı.
 Hücreler ursolik asit çözeltileri ile 37±0.5°C’de 30 dakika bekletilerek inkübe
edildi.
 İnkübasyon sonunda hücreler 2500 rpm’de 5 dakika süreyle santrifüj edildi.
Süpernatan atıldı.
 Ursolik asidin lenfositlerde H2O2 ile indüklenen DNA hasarına karşı etkilerinin
incelenmesi için ursolik asit ile inkübe edilmiş hücrelere +4°C’de 950 μl PBS ve
50 μl 1 mM H2O2 çözeltisinden ilave edildi. Hücreler 5 dakika buz banyosunda
bekletildi. Bu sürenin sonunda hücre süspansiyonu +4°C’de 2500 rpm’de 5 dakika
süreyle santrifüj edildi. Süpernatan atıldı. +4°C’de 1 ml PBS ile 2500 rpm’de 5
dakika süreyle santrifüj edilerek hücreler yıkandı. Süpernatan atıldı.
 NMPA ile kaplanmış lamlara hücrelerin uygulanışı, lize edilmesi, elektroforez,
yıkama, boyama ve okuma işlemleri lenfosit hücrelerinde maddelerin DNA
hasarına etkilerinin tek hücre jel elektroforez (COMET) yöntemi ile incelenmesi
başlığı altında anlatıldığı şekilde uygulandı.
V79 Hücrelerinde Maddelerin DNA Hasarına Etkilerinin Tek Hücre Jel
Elektroforez (COMET) Yöntemi ile İncelenmesi
 NKA yöntemi başlığı altında anlatıldığı şekilde V79 hücrelerinin kültürü
yapıldıktan ve Neubauer sayım lamında yaşayan hücre konsantrasyonu
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hesaplandıktan sonra hücre süspansiyonu, hücre kültürü çalışmalarında istenilen
konsantrasyonlara hücre kültürü çalışma besi yeri kullanılarak seyreltildi.
 Neubauer sayım lamında sayılan hücreler besi yeri içerisinde süspande edilerek her
bir kuyucuğa 2 ml (20000 hücre/kuyucuk) olacak şekilde 6 kuyucuklu plağa ekim
yapıldı.
 Kuyucuklara ekilen hücreler 37°C’de, % 5 CO2 ve %95 nem içeren inkübatörde 1
gün süre ile inkübasyona bırakıldı.
 İnkübasyon süresinin sonunda her bir kuyucuğa galangin, limonen, naringin,
puerarin ve ursolik asit maddelerinin V79 hücreleri DNA’sı üzerine etkilerini
incelemek amacıyla çözeltideki DMSO konsantrasyonu % 1’i aşmayacak şekilde
maddelerin DMSO’da hazırlanmış çözeltilerinden uygun hacimler konularak son
hacim besi yeri ile 2 ml’ye tamamlandı.
 Negatif kontrol olarak %1 DMSO ve pozitif kontrol olarak 50 μM H2O2 kullanıldı.
 Hücre süspansiyonları incelenen bileşiklerin çözeltileriyle 37°C’de, % 5 CO2 ve
%95 nem içeren inkübatörde 1 saat süreyle inkübe edildi.
 Maddelerle inkübasyonu takiben hücreler 2 ml soğuk PBS ile iki defa yıkandı. Her
bir kuyucuğa 400 μl tripsin-EDTA çözeltisi ilave edildi.
 6 kuyucuklu plaklar inkübatörde 3-5 dakika süreyle bekletilerek hücrelerin kuyucuk
tabanından ayrılması sağlandı. 600 μl besi yeri kuyucuklara ilave edildi ve bu
aşamada tripsininin etkisi durduruldu.
 1000 μl hücre süspansiyonu eppendorf tüplere alındı. Hücre süspansiyonları
mikrosantrifüjde 2000 rpm’de 5 dakika süreyle santrifüj edildi. Süpernatan atıldı.
 Pozitif kontrol olarak 50 μM H2O2 uygulanacak V79 hücrelerine ve galangin,
limonen, naringin, puerarin ve ursolik asidin 50 μM H2O2’nin neden olduğu DNA
hasarına kaşı koruyuculuğunun inceleneceği V79 hücrelerine santrifüjden sonra
4°C’de 950 μl PBS ve 50 μl 1 mM H2O2 çözeltisinden ilave edildi.
 Hücreler 5 dakika buz banyosunda inkübe edildi. 4°C’de 2500 rpm’de 5 dakika
süreyle santrifüj edildi ve santrifüj sonunda süpernatan atıldı. 4°C’de 1 ml PBS
eklenip 2500 rpm’de 5 dakika süreyle santrifüj edilerek hücreler yıkandı.
Santrifüjün ardından süpernatan atıldı.
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 Elde edilen hücre süspansyonundan 100 μL bir ependorf tüpe aktarıldı ve üzerine
900 μL tripan mavisi çözeltisi (% 0,4 a/h) eklenerek iyice karıştırıldı (Dilüsyon
faktörü:10).
 Neubauer sayım lamı üzerine lamel kapatıldı. Yaklaşık 10 μl hücre süspansiyonutripan mavisi karışımı bekleme yapılmadan sayım lamına uygulandı.
 Işık mikroskobu altında, Neubauer sayım lamını oluşturan dört karenin kenar
çizgileri hariç üzerlerindeki parlak ve renksiz olan yaşayan hücreler soldan sağa ve
yukarıdan aşağıya gidilerek sayıldı. Hücre sayımının doğru ve kesin bir şekilde
yapılabilmesi için ideal olarak her işlemde 200 ve üzeri hücre sayıldı. Yaşayan
hücrelerin konsantrasyonunu hesaplamak için aşağıdaki formül kullanıldı:
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ü

=
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 Sayılan V79 hücreleri her bir lamda 10.000-20.000 arasında hücre olacak şekilde
hesaplanarak 37°C ± 0.5°C’de eritilmiş 100 μl % 0,5’lik LMPA, 50 μl hücre
süspansiyonu ile karıştırıldıktan sonra önceden % 1’lik NMPA çözeltisine daldırılıp
agar ile kaplanmış lamlara yayıldı ve üzerine lamel kapatıldı.
 Lenfosit hücrelerinde maddelerin DNA hasarına etkilerinin tek hücre jel
elektroforez (COMET) yöntemi ile incelenmesi başlığı altında anlatıldığı şekilde
lizis, elektroforez, nötralizasyon, boyama ve okuma işlemleri yapıldı (Şekil 3.2).
 Çalışmalar üçer kez tekrarlandı.

Şekil 3.2. V79 hücrelerinin floresan mikroskop altında görüntüleri.
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Galanginin V79 Hücrelerinde DNA Hasarına Etkilerinin Tek Hücre Jel
(COMET) Elektroforez Yöntemi ile İncelenmesi
 NKA yöntemi ve V79 hücrelerinde maddelerin DNA hasarına etkilerinin tek hücre
jel elektroforez (COMET) yöntemi ile incelenmesi başlıkları altında anlatıldığı
şekilde V79 hücrelerinin inkübasyonu ve sayımı yapıldı.
 6 kuyucuklu plaklara galanginin DMSO’da hazırlanmış çözeltilerinden uygun
hacimler ilave edilerek son hacim 2 ml’ye besi yeri ile tamamlandı. Galanginin 5,
10, 25, 50 ve 100 μM konsantrasyonlarda V79 hücre DNA’sı üzerine etkileri
incelendi.
 Negatif kontrol olarak DMSO, pozitif kontrol olarak 50 μM H2O2 kullanıldı.
 Hücreler galangin çözeltileri ile 37°C’de, % 5 CO2 ve %95 nem içeren etüvde 1
saat bekletilerek inkübe edildi.
 Maddelerle inkübasyonu takiben hücreler 2 ml soğuk PBS ile iki defa yıkandı. Her
bir kuyucuğa 400 μl tripsin-EDTA çözeltisi ilave edildi.
 6 kuyucuklu plaklar inkübatörde 3-5 dakika süreyle bekletilerek hücrelerin kuyucuk
tabanından ayrılması sağlandı. 600 μl besi yeri 6 kuyucuklu plaklara ilave edildi ve
bu aşamada tripsininin etkisi durduruldu.
 1000 μl hücre süspansiyonu eppendorf tüplere alındı. Hücre süspansiyonu
mikrosantrifüjde 2000 rpm’de 5 dakika süreyle santrifüj edildi. Süpernatan atıldı.
 Galanginin V79 hücrelerinde H2O2 ile indüklenen DNA hasarına karşı etkilerinin
incelenmesi için galangin ile inkübe edilmiş hücrelere +4°C’de 950 μl PBS ve 50
μl 1 mM H2O2 çözeltisinden ilave edildi. Hücreler 5 dakika buz banyosunda
bekletildi. Bu sürenin sonunda hücre süspansiyonu +4°C’de 2500 rpm’de 5 dakika
süreyle santrifüj edildi. Süpernatan atıldı. +4°C’de 1 ml PBS ile 2500 rpm’de 5
dakika süreyle santrifüj edilerek hücreler yıkandı. Süpernatan atıldı.
 NMPA ile kaplanmış lamlara hücrelerin uygulanışı, lize edilmesi, elektroforez,
yıkama, boyama ve okuma işlemleri lenfosit hücrelerinde maddelerin DNA
hasarına etkilerinin tek hücre jel elektroforez (COMET) yöntemi ile incelenmesi
başlığı altında anlatıldığı şekilde uygulandı.
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Limonenin V79 Hücrelerinde DNA Hasarına Etkilerinin Tek Hücre Jel
Elektroforez (COMET) Yöntemi ile İncelenmesi
 NKA yöntemi ve V79 hücrelerinde maddelerin DNA hasarına etkilerinin tek hücre
jel elektroforez (COMET) yöntemi ile incelenmesi başlıkları altında anlatıldığı
şekilde V79 hücrelerinin inkübasyonu ve sayımı yapıldı.
 6 kuyucuklu plaklara limonenin DMSO’da hazırlanmış çözeltilerinden uygun
hacimler ilave edilerek son hacim 2 ml’ye besi yeri ile tamamlandı. Limonenin 500,
1000, 2000, 5000 ve 10000 μM konsantrasyonlarda V79 hücre DNA’sı üzerine
etkileri incelendi.
 Negatif kontrol olarak DMSO, pozitif kontrol olarak 50 μM H2O2 kullanıldı.
 Hücreler limonen çözeltileri ile 37°C’de, % 5 CO2 ve %95 nem içeren etüvde 1 saat
bekletilerek inkübe edildi.
 Maddelerle inkübasyonu takiben hücreler 2 ml soğuk PBS ile iki defa yıkandı. Her
bir kuyucuğa 400 μl tripsin-EDTA çözeltisi ilave edildi.
 6 kuyucuklu plaklar inkübatörde 3-5 dakika süreyle bekletilerek hücrelerin kuyucuk
tabanından ayrılması sağlandı. 600 μl besi yeri 6 kuyucuklu plaklara ilave edildi ve
bu aşamada tripsininin etkisi durduruldu.
 1000 μl hücre süspansiyonu eppendorf tüplere alındı. Hücre süspansiyonu
mikrosantrifüjde 2000 rpm’de 5 dakika süreyle santrifüj edildi. Süpernatan atıldı.
 Limonenin V79 hücrelerinde H2O2 ile indüklenen DNA hasarına karşı etkilerinin
incelenmesi için limonen ile inkübe edilmiş hücrelere +4°C’de 950 μl PBS ve 50
μl 1 mM H2O2 çözeltisinden ilave edildi. Hücreler 5 dakika buz banyosunda
bekletildi. Bu sürenin sonunda hücre süspansiyonu +4°C’de 2500 rpm’de 5 dakika
süreyle santrifüj edildi. Süpernatan atıldı. +4°C’de 1 ml PBS ile 2500 rpm’de 5
dakika süreyle santrifüj edilerek hücreler yıkandı. Süpernatan atıldı.
 NMPA ile kaplanmış lamlara hücrelerin uygulanışı, lize edilmesi, elektroforez,
yıkama, boyama ve okuma işlemleri lenfosit hücrelerinde maddelerin DNA
hasarına etkilerinin tek hücre jel elektroforez (COMET) yöntemi ile incelenmesi
başlığı altında anlatıldığı şekilde uygulandı.
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Naringinin V79 Hücrelerinde DNA Hasarına Etkilerinin Tek Hücre Jel
Elektroforez (COMET) Yöntemi ile İncelenmesi
 NKA yöntemi ve V79 hücrelerinde maddelerin DNA hasarına etkilerinin tek hücre
jel elektroforez (COMET) yöntemi ile incelenmesi başlıkları altında anlatıldığı
şekilde V79 hücrelerinin inkübasyonu ve sayımı yapıldı.
 6 kuyucuklu plaklara naringinin DMSO’da hazırlanmış çözeltilerinden uygun
hacimler ilave edilerek son hacim 2 ml’ye besi yeri ile tamamlandı. Naringinin 50,
100, 500, 1000 ve 2000 μM konsantrasyonlarda V79 hücre DNA’sı üzerine etkileri
incelendi.
 Negatif kontrol olarak DMSO, pozitif kontrol olarak 50 μM H2O2 kullanıldı.
 Hücreler naringin çözeltileri ile 37°C’de, % 5 CO2 ve %95 nem içeren etüvde 1 saat
bekletilerek inkübe edildi.
 Maddelerle inkübasyonu takiben hücreler 2 ml soğuk PBS ile iki defa yıkandı. Her
bir kuyucuğa 400 μl tripsin-EDTA çözeltisi ilave edildi.
 6 kuyucuklu plaklar inkübatörde 3-5 dakika süreyle bekletilerek hücrelerin kuyucuk
tabanından ayrılması sağlandı. 600 μl besi yeri 6 kuyucuklu plaklara ilave edildi ve
bu aşamada tripsininin etkisi durduruldu.
 1000 μl hücre süspansiyonu eppendorf tüplere alındı. Hücre süspansiyonu
mikrosantrifüjde 2000 rpm’de 5 dakika süreyle santrifüj edildi. Süpernatan atıldı.
 Naringinin V79 hücrelerinde H2O2 ile indüklenen DNA hasarına karşı etkilerinin
incelenmesi için naringin ile inkübe edilmiş hücrelere +4°C’de 950 μl PBS ve 50
μl 1 mM H2O2 çözeltisinden ilave edildi. Hücreler 5 dakika buz banyosunda
bekletildi. Bu sürenin sonunda hücre süspansiyonu +4°C’de 2500 rpm’de 5 dakika
süreyle santrifüj edildi. Süpernatan atıldı. +4°C’de 1 ml PBS ile 2500 rpm’de 5
dakika süreyle santrifüj edilerek hücreler yıkandı. Süpernatan atıldı.
 NMPA ile kaplanmış lamlara hücrelerin uygulanışı, lize edilmesi, elektroforez,
yıkama, boyama ve okuma işlemleri lenfosit hücrelerinde maddelerin DNA
hasarına etkilerinin tek hücre jel elektroforez (COMET) yöntemi ile incelenmesi
başlığı altında anlatıldığı şekilde uygulandı.
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Puerarinin V79 Hücrelerinde DNA Hasarına Etkilerinin Tek Hücre Jel
Elektroforez (COMET) Yöntemi ile İncelenmesi
 NKA yöntemi ve V79 hücrelerinde maddelerin DNA hasarına etkilerinin tek hücre
jel elektroforez yöntemi ile incelenmesi başlıkları altında anlatıldığı şekilde V79
hücrelerinin inkübasyonu ve sayımı yapıldı.
 6 kuyucuklu plaklara puerarinin DMSO’da hazırlanmış çözeltilerinden uygun
hacimler ilave edilerek son hacim 2 ml’ye besi yeri ile tamamlandı. Puerarinin 1, 5,
10, 25 ve 50 μM konsantrasyonlarda V79 hücre DNA’sı üzerine etkileri incelendi.
 Negatif kontrol olarak DMSO, pozitif kontrol olarak 50 μM H2O2 kullanıldı.
 Hücreler puerarin çözeltileri ile 37°C’de, % 5 CO2 ve %95 nem içeren etüvde 1 saat
bekletilerek inkübe edildi.
 Maddelerle inkübasyonu takiben hücreler 2 ml soğuk PBS ile iki defa yıkandı. Her
bir kuyucuğa 400 μl tripsin-EDTA çözeltisi ilave edildi.
 6 kuyucuklu plaklar inkübatörde 3-5 dakika süreyle bekletilerek hücrelerin kuyucuk
tabanından ayrılması sağlandı. 600 μl besi yeri 6 kuyucuklu plaklara ilave edildi ve
bu aşamada tripsininin etkisi durduruldu.
 1000 μl hücre süspansiyonu eppendorf tüplere alındı. Hücre süspansiyonu
mikrosantrifüjde 2000 rpm’de 5 dakika süreyle santrifüj edildi. Süpernatan atıldı.
 Puerarinin V79 hücrelerinde H2O2 ile indüklenen DNA hasarına karşı etkilerinin
incelenmesi için puerarin ile inkübe edilmiş hücrelere +4°C’de 950 μl PBS ve 50
μl 1 mM H2O2 çözeltisinden ilave edildi. Hücreler 5 dakika buz banyosunda
bekletildi. Bu sürenin sonunda hücre süspansiyonu +4°C’de 2500 rpm’de 5 dakika
süreyle santrifüj edildi. Süpernatan atıldı. +4°C’de 1 ml PBS ile 2500 rpm’de 5
dakika süreyle santrifüj edilerek hücreler yıkandı. Süpernatan atıldı.
 NMPA ile kaplanmış lamlara hücrelerin uygulanışı, lize edilmesi, elektroforez,
yıkama, boyama ve okuma işlemleri lenfosit hücrelerinde maddelerin DNA
hasarına etkilerinin tek hücre jel elektroforez (COMET) yöntemi ile incelenmesi
başlığı altında anlatıldığı şekilde uygulandı.
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Ursolik Asidin V79 Hücrelerinde DNA Hasarına Etkilerinin Tek Hücre Jel
Elektroforez (COMET) Yöntemi ile İncelenmesi
 NKA yöntemi ve V79 hücrelerinde maddelerin DNA hasarına etkilerinin tek hücre
jel elektroforez (COMET) yöntemi ile incelenmesi başlıkları altında anlatıldığı
şekilde V79 hücrelerinin inkübasyonu ve sayımı yapıldı.
 6 kuyucuklu plaklara ursolik asitin DMSO’da hazırlanmış çözeltilerinden uygun
hacimler ilave edilerek son hacim 2 ml’ye besi yeri ile tamamlandı. Ursolik asidin
5, 10, 25, 50 ve 100 μM konsantrasyonlarda V79 hücre DNA’sı üzerine etkileri
incelendi.
 Negatif kontrol olarak DMSO, pozitif kontrol olarak 50 μM H2O2 kullanıldı.
 Hücreler ursolik asit çözeltileri ile 37°C’de, % 5 CO2 ve %95 nem içeren etüvde 1
saat bekletilerek inkübe edildi.
 Maddelerle inkübasyonu takiben hücreler 2 ml soğuk PBS ile iki defa yıkandı. Her
bir kuyucuğa 400 μl tripsin-EDTA çözeltisi ilave edildi.
 6 kuyucuklu plaklar inkübatörde 3-5 dakika süreyle bekletilerek hücrelerin kuyucuk
tabanından ayrılması sağlandı. 600 μl besi yeri 6 kuycuklu plaklara ilave edildi ve
bu aşamada tripsininin etkisi durduruldu.
 1000 μl hücre süspansiyonu eppendorf tüplere alındı. Hücre süspansiyonu
mikrosantrifüjde 2000 rpm’de 5 dakika süreyle santrifüj edildi. Süpernatan atıldı.
 Ursolik asidin V79 hücrelerinde H2O2 ile indüklenen DNA hasarına karşı
etkilerinin incelenmesi için ursolik asit ile inkübe edilmiş hücrelere +4°C’de 950 μl
PBS ve 50 μl 1 mM H2O2 çözeltisinden ilave edildi. Hücreler 5 dakika buz
banyosunda bekletildi. Bu sürenin sonunda hücre süspansiyonu +4°C’de 2500
rpm’de 5 dakika süreyle santrifüj edildi. Süpernatan atıldı. +4°C’de 1 ml PBS ile
2500 rpm’de 5 dakika süreyle santrifüj edilerek hücreler yıkandı. Süpernatan atıldı.
 NMPA ile kaplanmış lamlara hücrelerin uygulanışı, lize edilmesi, elektroforez,
yıkama, boyama ve okuma işlemleri lenfosit hücrelerinde maddelerin DNA
hasarına etkilerinin tek hücre jel elektroforez (COMET) yöntemi ile incelenmesi
başlığı altında anlatıldığı şekilde uygulandı.
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Mikroçekirdek (MÇ) Yöntemi
Lenfosit Hücrelerinde Maddelerin DNA Hasarına Etkilerinin Sitokenezi Bloke
Edilmiş Mikroçekirdek (MÇ) Yöntemi ile İncelenmesi
 Lenfosit hücrelerinde maddelerin DNA hasarına etkilerinin tek hücre jel
elektroforez (COMET) yöntemi ile incelenmesi başlığı altında anlatıldığı şekilde
alınan kan örneğinin 0.5 ml’si içerisinde 5 ml kromozom ortamı bulunan steril
tüplere ekildi.
 Tüpler 37°C’deki etüve yerleştirilerek toplam 72 saat (3 hücre bölünmesi)
inkübasyona bırakıldı. Kültür süresince sabah ve akşam olmak üzere tüpler yavaşça
alt üst edilerek çalkalandı.
 Hesaplanan konsantrasyonlarda galangin, limonen, naringin, puerarin ve ursolik
asit maddeleri kültürün 24. saatinde besiyerine eklenerek 48 saat süresince kültür
ortamında kalması sağlandı. Bu sırada negatif kontrol grubuna %1 DMSO, pozitif
kontrol grubuna 275 µM H2O2 çözeltisinden 50 μl ve bu maddelerin hasara karşı
koruyuculuğunun inceleneceği gruplara 275 µM H2O2 çözeltisinden 50 μl ilave
edildi.
 Kültürün 44. saatinde sitokenezi engellemek amacıyla tüm kültürlere 50 µl Cyt-B
çözeltisi eklendi.
 72 saat sonunda kültür sonlandırılarak hücre süspansiyonu 1000 rpm’de 10 dakika
süreyle santrifüj edildi. Üstte kalan süpernatan bir pasteur pipeti yardımıyla dip
kısmındaki hücreler kaldırılmadan dikkatlice atıldı.
 Geriye kalan 0,5-0,7 ml’lik kısım vorteks yardımıyla homojenize edildikten sonra,
tüplere 4°C’deki 0,075 M hipotonik KCl çözeltisinden 5 ml damla damla ve çok
yavaş şekilde vorteks üzerinde karıştırılarak eklendi ve tüpler 4°C’de 5 dakika
bekletildi.
 5 dakika sonrasında, santrifüj tüpleri 1000 rpm’de 10 dakika santrifüj edilip
süpernatan atıldı.
 İlk sabitleyici aşama için tüplere 5 ml soğuk sabitleyici çözeltiden ilave edildi ve
4°C’de 15 dakika bekletildi. Santrifüj tüpleri 1000 rpm’de 5 dakika süreyle santrifüj
edildi.
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 Sabitleme işlemi 3 kez uygulandı. 3. sabitleyici çözeltiye sitoplazmanın korunması
amacıyla son konsantrasyonu %1 olacak şekilde formaldehit ilave edildi.
 Son santrifüj işleminden sonra tüplerdeki süpernatan atıldı, geriye kalan hücre
süspansiyonu (0,5-0,7 ml) yavaşça homojenize edildi.
 Önceden 1 N HNO3’de temizlenmiş ve buzdolabında %70 etil alkolde bekletilmiş
ve kurulanmış lamlar üzerine 15-20 cm yükseklikten farklı alanlara birer damla
damlatılarak süspansiyonun yayılması sağlandı.
 Preparatlar, kuruması için 24 saat oda sıcaklığında kapalı bir kap içinde bekletildi.
 Preparatların boyanması için;


MÇ gözlenmesi amacıyla preparatlar %5’lik Giemsa boyası ile 12-15 dakika
homojen olarak boyandı.



Boyadan çıkarılan preparatlar, fazla boyanın akması için üç ayrı kaptaki saf
sudan geçirilerek yıkandı ve dik bir şekilde ışıktan korunarak kurumaya
bırakıldı.

 Mikroskop altında sitokenezi bloke edilmiş 1000 adet çift çekirdekli hücrelerdeki
MÇ’ler sayıldı (Şekil 3.3).
 NBİ hesaplamalarında tüm hücreler sayıldı. Hiç bölünme geçirmemiş tek çekirdekli
hücreler N1, iki çekirdekli hücreler N2, üç çekirdekli hücreler N3, dört veya daha
fazla çekirdekli hücreler N4 olmak üzere toplam 500 hücre olacak şekilde sayıldı
(Şekil 3.4).
 NBİ = [N1 + (2xN2) + (3xN3) + (4xN4))]/500 formülüne göre NBİ değerleri
hesaplandı.
 Çalışmalar üçer kez tekrarlandı.

Şekil 3.3. MÇ içeren lenfosit hücresinin mikroskop altındaki görüntüsü.
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Şekil 3.4. Bir (a), iki (b), üç (c) ve dört (d) çekirdekli lenfositlerin mikroskop
altındaki görüntüsü.
Galanginin Lenfositlerde Genotoksik Etkilerinin Sitokenezi Bloke Edilmiş
Mikroçekirdek (MÇ) Yöntemi ile İncelenmesi
 Lenfosit hücrelerinde maddelerin DNA hasarına etkilerinin sitokenezi bloke
edilmiş mikroçekirdek (MÇ) yöntemi ile incelenmesi başlığı altında anlatıldığı
şekilde lenfositler inkübasyona bırakıldı.
 İnkübasyonun başlamasından 24 saat sonra kültür ortamına galanginin DMSO’da
hazırlanmış çözeltilerinden uygun hacimler ilave edildi. Galanginin 5, 10, 25, 50 ve
100 μM konsantrasyonlarda lenfositler üzerine genotoksik etkileri incelendi.
 Negatif kontrol olarak %1 DMSO, pozitif kontrol olarak 50 μM H2O2 kullanıldı.
 Galanginin lenfositlerde H2O2 ile indüklenen genotoksik etkiye karşı etkilerinin
inceleneceği preparatlarda tüplere galangin ile birlikte 275 μM H2O2 çözeltisinden
50 μl ilave edildi.
 Lenfosit hücrelerinde maddelerin DNA hasarına etkilerinin sitokenezi bloke
edilmiş mikroçekirdek (MÇ) yöntemi ile incelenmesi başlığı altında anlatıldığı
şekilde sitokenez engellendi, kültür sonlandırıldı, sabitleme, boyama işlemleri
yapıldı, hücrelerdeki MÇ’ler, hücreler sayıldı ve NBİ hesaplandı.
Limonenin Lenfositlerde Genotoksik Etkilerinin Sitokenezi Bloke Edilmiş
Mikroçekirdek (MÇ) Yöntemi ile İncelenmesi
 Lenfosit hücrelerinde maddelerin DNA hasarına etkilerinin sitokenezi bloke
edilmiş mikroçekirdek (MÇ) yöntemi ile incelenmesi başlığı altında anlatıldığı
şekilde lenfositler inkübasyona bırakıldı.
 İnkübasyonun başlamasından 24 saat sonra kültür ortamına limonenin DMSO’da
hazırlanmış çözeltilerinden uygun hacimler ilave edildi. Limonenin 500, 1000,
2000, 5000 ve 10000 μM konsantrasyonlarda lenfositler üzerine genotoksik etkileri
incelendi.
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 Negatif kontrol olarak %1 DMSO, pozitif kontrol olarak 50 μM H2O2 kullanıldı.
 Limonenin lenfositlerde H2O2 ile indüklenen genotoksik etkiye karşı etkilerinin
inceleneceği preparatlarda tüplere limonen ile birlikte 275 μM H2O2 çözeltisinden
50 μl ilave edildi.
 Lenfosit hücrelerinde maddelerin DNA hasarına etkilerinin sitokenezi bloke
edilmiş mikroçekirdek (MÇ) yöntemi ile incelenmesi başlığı altında anlatıldığı
şekilde sitokenez engellendi, kültür sonlandırıldı, sabitleme, boyama işlemleri
yapıldı, hücrelerdeki MÇ’ler, hücreler sayıldı ve NBİ hesaplandı.
Naringinin Lenfositlerde Genotoksik Etkilerinin Sitokenezi Bloke Edilmiş
Mikroçekirdek (MÇ) Yöntemi ile İncelenmesi
 Lenfosit hücrelerinde maddelerin DNA hasarına etkilerinin sitokenezi bloke
edilmiş mikroçekirdek (MÇ) yöntemi ile incelenmesi başlığı altında anlatıldığı
şekilde lenfositler inkübasyona bırakıldı.
 İnkübasyonun başlamasından 24 saat sonra kültür ortamına naringinin DMSO’da
hazırlanmış çözeltilerinden uygun hacimler ilave edildi. Naringinin 50, 100, 500,
1000 ve 2000 μM konsantrasyonlarda lenfositler üzerine genotoksik etkileri
incelendi.
 Negatif kontrol olarak %1 DMSO, pozitif kontrol olarak 50 μM H2O2 kullanıldı.
 Naringinin lenfositlerde H2O2 ile indüklenen genotoksik etkiye karşı etkilerinin
inceleneceği preparatlarda tüplere naringin ile birlikte 275 μM H2O2 çözeltisinden
50 μl ilave edildi.
 Lenfosit hücrelerinde maddelerin DNA hasarına etkilerinin sitokenezi bloke
edilmiş mikroçekirdek (MÇ) yöntemi ile incelenmesi başlığı altında anlatıldığı
şekilde sitokenez engellendi, kültür sonlandırıldı, sabitleme, boyama işlemleri
yapıldı, hücrelerdeki MÇ’ler, hücreler sayıldı ve NBİ hesaplandı.
Puerarinin Lenfositlerde Genotoksik Etkilerinin Sitokenezi Bloke Edilmiş
Mikroçekirdek (MÇ) Yöntemi ile incelenmesi
 Lenfosit hücrelerinde maddelerin DNA hasarına etkilerinin sitokenezi bloke
edilmiş mikroçekirdek (MÇ) yöntemi ile incelenmesi başlığı altında anlatıldığı
şekilde lenfositler inkübasyona bırakıldı.
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 İnkübasyonun başlamasından 24 saat sonra kültür ortamına puerarinin DMSO’da
hazırlanmış çözeltilerinden uygun hacimler ilave edildi. Puerarinin 1, 5, 10, 25 ve
50 μM konsantrasyonlarda lenfositler üzerine genotoksik etkileri incelendi.
 Negatif kontrol olarak %1 DMSO, pozitif kontrol olarak 50 μM H2O2 kullanıldı.
 Puerarinin lenfositlerde H2O2 ile indüklenen genotoksik etkiye karşı etkilerinin
inceleneceği preparatlarda tüplere puerarin ile birlikte 275 μM H2O2 çözeltisinden
50 μl ilave edildi.
 Lenfosit hücrelerinde maddelerin DNA hasarına etkilerinin sitokenezi bloke
edilmiş mikroçekirdek (MÇ) yöntemi ile incelenmesi başlığı altında anlatıldığı
şekilde sitokenez engellendi, kültür sonlandırıldı, sabitleme, boyama işlemleri
yapıldı, hücrelerdeki MÇ’ler, hücreler sayıldı ve NBİ hesaplandı.
Ursolik Asidin Lenfositlerde Genotoksik Etkilerinin Sitokenezi Bloke Edilmiş
Mikroçekirdek (MÇ) Yöntemi ile İncelenmesi
 Lenfosit hücrelerinde maddelerin DNA hasarına etkilerinin sitokenezi bloke
edilmiş mikroçekirdek (MÇ) yöntemi ile incelenmesi başlığı altında anlatıldığı
şekilde lenfositler inkübasyona bırakıldı.
 İnkübasyonun başlamasından 24 saat sonra kültür ortamına ursolik asitin DMSO’da
hazırlanmış çözeltilerinden uygun hacimler ilave edildi. Ursolik asidin 5, 10, 25, 50
ve 100 μM konsantrasyonlarda lenfositler üzerine genotoksik etkileri incelendi.
 Negatif kontrol olarak %1 DMSO, pozitif kontrol olarak 50 μM H2O2 kullanıldı.
 Ursolik asitin lenfositlerde H2O2 ile indüklenen genotoksik etkiye karşı etkilerinin
inceleneceği preparatlarda tüplere ursolik asit ile birlikte 275 μM H2O2
çözeltisinden 50 μl ilave edildi.
 Lenfosit hücrelerinde maddelerin DNA hasarına etkilerinin sitokenezi bloke
edilmiş mikroçekirdek (MÇ) yöntemi ile incelenmesi başlığı altında anlatıldığı
şekilde sitokenez engellendi, kültür sonlandırıldı, sabitleme, boyama işlemleri
yapıldı, hücrelerdeki MÇ’ler, hücreler sayıldı ve NBİ hesaplandı.
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V79 Hücrelerinde Maddelerin DNA Hasarına Etkilerinin Mikroçekirdek (MÇ)
Yöntemi ile İncelenmesi
 NKA yöntemi başlığı altında anlatıldığı şekilde V79 hücrelerinin kültürü
yapıldıktan ve Neubauer sayım lamında yaşayan hücre konsantrasyonu
hesaplandıktan sonra hücre süspansiyonu, hücre kültürü çalışmalarında istenilen
konsantrasyonlara hücre kültürü çalışma besi yeri kullanılarak seyreltildi.
 Neubauer sayım lamında sayılan hücreler besi yeri içerisinde süspande edilerek her
bir kuyucuğa 2 ml (30000 hücre/kuyucuk) olacak şekilde 6 kuyucuklu plağa ekim
yapıldı.
 Kuyucuklara ekilen hücreler 37°C’de, % 5 CO2 ve %95 nem içeren inkübatörde 1
gün süre ile inkübasyona bırakıldı.
 İnkübasyon süresinin sonunda her bir kuyucuğa galangin, limonen, naringin,
puerarin ve ursolik asit maddelerinin V79 hücrelerine genotoksik etkilerini
incelemek amacıyla çözeltideki DMSO konsantrasyonu % 1’i aşmayacak şekilde
maddelerin DMSO’da hazırlanmış çözeltilerinden uygun hacimler konularak son
hacim besi yeri ile 2 ml’ye tamamlandı. Bu sırada negatif kontrol grubuna %1
DMSO, pozitif kontrol grubuna 1 M H2O2 çözeltisinden 100 μl ve bu maddelerin
hasara karşı koruyuculuğunun inceleneceği gruplara 1 mM H2O2 çözeltisinden 50
μl ilave edildi.
 Negatif kontrol olarak %1 DMSO ve pozitif kontrol olarak 50 μM H2O2 kullanıldı.
 Hücre süspansiyonları incelenen bileşiklerin çözeltileriyle 37°C’de, % 5 CO2 ve
%95 nem içeren inkübatörde 18 saat süreyle inkübe edildi.
 18 saat sonunda kültür sonlandırıldı. Maddelerle inkübasyonu takiben hücreler 2 ml
soğuk PBS ile iki defa yıkandı. Her bir kuyucuğa 500 μl tripsin-EDTA çözeltisi
ilave edildi.
 6 kuyucuklu plaklar inkübatörde 3-5 dakika süreyle bekletilerek hücrelerin kuyucuk
tabanından ayrılması sağlandı. 1000 μl besi yeri kuyucuklara ilave edildi ve bu
aşamada tripsininin etkisi durduruldu.
 1500 μl hücre süspansiyonu santrifüj tüplerine alındı. Hücre süspansiyonları Hücre
süspandesi 1000 rpm’de 10 dakika süreyle santrifüj edildi. Üstte kalan süpernatan
bir pasteur pipeti yardımıyla dip kısmındaki hücreler kaldırılmadan dikkatlice
atıldı.
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 Geriye kalan 0,5-0,7 ml’lik kısım vorteks yardımıyla homojenize edildikten sonra,
tüplere 4°C’deki 0,075 M hipotonik KCl çözeltisinden 5 ml damla damla ve çok
yavaş şekilde vorteks üzerinde karıştırılarak ilave edildi ve tüpler 4°C’de 5 dakika
bekletildi.
 5 dakika sonrasında, santrifüj tüpleri 1000 rpm’de 10 dakika santrifüj edilip
süpernatan atıldı.
 İlk sabitleyici aşama için tüplere 5 ml soğuk sabitleme çözeltisinden ilave edildi ve
4°C’de 15 dakika bekletildi. Santrifüj tüpleri 1000 rpm’de 5 dakika süreyle santrifüj
edildi.
 Sabitleme işlemi 5 kez uygulandı.
 Son santrifüj işleminden sonra tüplerdeki süpernatan atıldı, geriye kalan hücre
süspansiyonu (0,5-0,7 ml) vorteks yardımıyla yavaşça homojenize edildi.
 Önceden 1 N HNO3’de temizlenmiş ve buzdolabında %70 etil alkolde bekletilmiş
ve sonrasında kurulanmış lamlar üzerine 15-20 cm yükseklikten farklı alanlara birer
damla damlatılarak hücre süspansiyonunun yayılması sağlandı.
 Lamların kuruması için en az bir gün beklenerek lama hazırlanan akridin turuncu
çözeltisinden yaklaşık 50 µl ve birkaç damla su damlatıldı, lam kapatıldı ve floresan
mikroskop altında toplam 1000 hücre MÇ içerip içermediği yönünden
değerlendirildi (Şekil 3.5 ve Şekil 3.6).
 Çalışmalar üçer kez tekrarlandı.

Şekil 3.5. MÇ içeren V79 hücresinin floresan mikroskop altındaki görüntüsü.
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Şekil 3.6. Bir, iki, üç ve dört çekirdekli V79 hücrelerinin floresan mikroskop
altındaki görüntüsü.
Galanginin V79 Hücrelerinde Genotoksik Etkilerinin Mikroçekirdek (MÇ)
Yöntemi ile İncelenmesi
 NKA yöntemi ve V79 hücrelerinde maddelerin DNA hasarına etkilerinin
mikroçekirdek (MÇ) yöntemi ile incelenmesi başlıkları altında anlatıldığı şekilde
V79 hücreleri inkübasyona bırakıldı.
 İnkübasyonun başlamasından 24 saat sonra kültür ortamına galanginin DMSO’da
hazırlanmış çözeltilerinden uygun hacimler ilave edildi. Galanginin 5, 10, 25, 50 ve
100 μM konsantrasyonlarda V79 hücreleri üzerine genotoksik etkileri incelendi.
 Negatif kontrol olarak %1 DMSO, pozitif kontrol olarak 50 μM H2O2 kullanıldı.
 Galanginin V79 hücrelerinde H2O2 ile indüklenen genotoksik etkiye karşı
etkilerinin inceleneceği preparatlarda tüplere galangin ile birlikte H2O2
çözeltisinden ilave edildi.
 V79 hücrelerinde maddelerin DNA hasarına etkilerinin mikroçekirdek (MÇ)
yöntemi ile incelenmesi başlığı altında anlatıldığı şekilde kültür sonlandırıldı,
sabitleme, boyama ve MÇ sayım işlemleri yapıldı.
Limonenin V79 Hücrelerinde Genotoksik Etkilerinin Mikroçekirdek (MÇ)
Yöntemi ile İncelenmesi
 NKA yöntemi ve V79 hücrelerinde maddelerin DNA hasarına etkilerinin
mikroçekirdek (MÇ) yöntemi ile incelenmesi başlıkları altında anlatıldığı şekilde
V79 hücreleri inkübasyona bırakıldı.
 İnkübasyonun başlamasından 24 saat sonra kültür ortamına limonenin DMSO’da
hazırlanmış çözeltilerinden uygun hacimler ilave edildi. Limonenin 500, 1000,
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2000, 5000 ve 10000 μM konsantrasyonlarda V79 hücreleri üzerine genotoksik
etkileri incelendi.
 Negatif kontrol olarak %1 DMSO, pozitif kontrol olarak 50 μM H2O2 kullanıldı.
 Limonenin V79 hücrelerinde H2O2 ile indüklenen genotoksik etkiye karşı
etkilerinin inceleneceği preparatlarda tüplere limonen ile birlikte H2O2
çözeltisinden ilave edildi.
 V79 hücrelerinde maddelerin DNA hasarına etkilerinin mikroçekirdek (MÇ)
yöntemi ile incelenmesi başlığı altında anlatıldığı şekilde kültür sonlandırıldı,
sabitleme, boyama ve MÇ sayım işlemleri yapıldı.
Naringinin V79 Hücrelerinde Genotoksik Etkilerinin Mikroçekirdek (MÇ)
Yöntemi ile İncelenmesi
 NKA yöntemi ve V79 hücrelerinde maddelerin DNA hasarına etkilerinin
mikroçekirdek (MÇ) yöntemi ile incelenmesi başlıkları altında anlatıldığı şekilde
V79 hücreleri inkübasyona bırakıldı.
 İnkübasyonun başlamasından 24 saat sonra kültür ortamına naringinin DMSO’da
hazırlanmış çözeltilerinden uygun hacimler ilave edildi. Naringinin 50, 100, 500,
1000 ve 2000 μM konsantrasyonlarda V79 hücreleri üzerine genotoksik etkileri
incelendi.
 Negatif kontrol olarak %1 DMSO, pozitif kontrol olarak 50 μM H2O2 kullanıldı.
 Naringinin V79 hücrelerinde H2O2 ile indüklenen genotoksik etkiye karşı
etkilerinin inceleneceği preparatlarda tüplere naringin ile birlikte H2O2
çözeltisinden ilave edildi.
 V79 hücrelerinde maddelerin DNA hasarına etkilerinin mikroçekirdek (MÇ)
yöntemi ile incelenmesi başlığı altında anlatıldığı şekilde kültür sonlandırıldı,
sabitleme, boyama ve MÇ sayım işlemleri yapıldı.
Puerarinin V79 Hücrelerinde Genotoksik Etkilerinin Mikroçekirdek Yöntemi
(MÇ) ile İncelenmesi
 NKA yöntemi ve V79 hücrelerinde maddelerin DNA hasarına etkilerinin
mikroçekirdek (MÇ) yöntemi ile incelenmesi başlıkları altında anlatıldığı şekilde
V79 hücreleri inkübasyona bırakıldı.
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 İnkübasyonun başlamasından 24 saat sonra kültür ortamına puerarinin DMSO’da
hazırlanmış çözeltilerinden uygun hacimler ilave edildi. Puerarinin 1, 5, 10, 25 ve
50 μM konsantrasyonlarda V79 hücreleri üzerine genotoksik etkileri incelendi.
 Negatif kontrol olarak %1 DMSO, pozitif kontrol olarak 50 μM H2O2 kullanıldı.
 Puerarinin V79 hücrelerinde H2O2 ile indüklenen genotoksik etkiye karşı etkilerinin
inceleneceği preparatlarda tüplere puerarin ile birlikte H2O2 çözeltisinden ilave
edildi.
 V79 hücrelerinde maddelerin DNA hasarına etkilerinin mikroçekirdek (MÇ)
yöntemi ile incelenmesi başlığı altında anlatıldığı şekilde kültür sonlandırıldı,
sabitleme, boyama ve MÇ sayım işlemleri yapıldı.
Ursolik Asidin V79 Hücrelerinde Genotoksik Etkilerinin Mikroçekirdek (MÇ)
Yöntemi ile İncelenmesi
 NKA yöntemi ve V79 hücrelerinde maddelerin DNA hasarına etkilerinin
mikroçekirdek (MÇ) yöntemi ile incelenmesi başlıkları altında anlatıldığı şekilde
V79 hücreleri inkübasyona bırakıldı.
 İnkübasyonun başlamasından 24 saat sonra kültür ortamına ursolik asitin DMSO’da
hazırlanmış çözeltilerinden uygun hacimler ilave edildi. Ursolik asitin 5, 10, 25, 50
ve 100 μM konsantrasyonlarda V79 hücreleri üzerine genotoksik etkileri incelendi.
 Negatif kontrol olarak %1 DMSO, pozitif kontrol olarak 50 μM H2O2 kullanıldı.
 Ursolik asitin V79 hücrelerinde H2O2 ile indüklenen genotoksik etkiye karşı
etkilerinin inceleneceği preparatlarda tüplere ursolik asit ile birlikte H2O2
çözeltisinden ilave edildi.
 V79 hücrelerinde maddelerin DNA hasarına etkilerinin mikroçekirdek (MÇ)
yöntemi ile incelenmesi başlığı altında anlatıldığı şekilde kültür sonlandırıldı,
sabitleme, boyama ve MÇ sayım işlemleri yapıldı.
3.5. İstatistiksel Yöntemler
TEAK yönteminde analiz edilecek madde ile etanol+ABTS karşılaştırılmıştır.
Her maddenin belli konsantrasyonu ve antioksidan bir madde olan troloksun aynı
konsantrasyonlarda absorbans değerlerinin istatistiksel karşılaştırılmasında tek yönlü
varyans analizi (ANOVA), LSD testi kullanılmıştır.
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Tek hücre jel elektroforez yönteminde sonuçlar negatif kontrol (% 1 DMSO) ve
pozitif kontrol (H2O2) ile karşılaştırılmıştır. Her lamda 100 hücre, floresan
mikroskobunda değerlendirilerek, bilgisayarlı görüntüleme sistemi ile (Comet
Analysis Software, version 3.0, Kinetic Imaging Ltd., Liverpool, UK) DNA hasar
derecesi kuyruk uzunluğu, kuyruk yoğunluğu ve kuyruk momenti olarak
değerlendirilmiştir. Lenfositler ve V79 hücrelerinde DNA hasarının tek hücre jel
elektroforezi ile istatistiksel değerlendirmesinde ANOVA, LSD testi kullanılmıştır.
MÇ yönteminde sonuçlar negatif kontrol (% 1 DMSO) ve pozitif kontrol (H2O2)
ile karşılaştırılmıştır. Lenfositlerde her lamda 1000 çift çekirdekli hücre ve V79
hücrelerinde 1000 hücre MÇ içerip içermediği yönünden değerlendirilmiştir. Ayrıca
lenfositlerde 500 hücre de çekirdek sayısına göre sayılarak NBİ’ler hesaplanmıştır.
Lenfositler ve V79 hücrelerinde genotoksik etkilerin MÇ yöntemi ile istatistiksel
değerlendirilmesinde z testi kullanılmıştır.
Bu istatistiksel değerlendirmeler “SPSS for Windows 20.0” bilgisayar
programı kullanılarak yapılmıştır.
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4. BULGULAR
4.1. Galangin ile Elde Edilen Bulgular
4.1.1. Galanginin Troloks Eşdeğer Antioksidan Kapasite (TEAK) Yöntemi
ile Antioksidan Kapasitesinin Değerlendirilmesine İlişkin Bulgular
1-2000 μM konsantrasyon aralığında galanginin ABTS çözeltisine karşı
antioksidan kapasitesi incelendiğinde, 1 μM ve üzerindeki konsantrasyonlarda
galangin ABTS’ye karşı antioksidan aktivite göstermiştir (p<0.05). Galanginin 1-10
μM konsantrasyon aralığında troloksa kıyasla daha fazla ve 20-200 µM konsantrasyon
aralığında daha az antioksidan kapasite gösterdiği saptanmıştır (p<0.05) (Tablo 4.1)
(Şekil 4.1 ve Şekil 4.2).

Tablo 4.1. TEAK yöntemine göre troloks ve galanginin antioksidan kapasitelerine
ilişkin bulgular. *
Çözeltilerin Verdiği Ortalama Absorbans
Değerleri (±standart sapma)

1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12

Etanol+ABTS
1 µM Troloks+ABTS
1 µM Galangin+ABTS
2 µM Troloks+ABTS
2 µM Galangin+ABTS
5 µM Troloks+ABTS
5 µM Galangin+ABTS
10 µM Troloks+ABTS
10 µM Galangin+ABTS
20 µM Troloks+ABTS
20 µM Galangin+ABTS
50 µM Troloks+ABTS
50 µM Galangin+ABTS
100 µM Troloks+ABTS
100 µM Galangin+ABTS
200 µM Troloks+ABTS
200 µM Galangin+ABTS
500 µM Troloks+ABTS
500 µM Galangin+ABTS
1000 µM Troloks+ABTS
1000 µM Galangin+ABTS
2000 µM Troloks+ABTS
2000 µM Galangin+ABTS

0,832 ± 0,005
0,757 ± 0,052 a
0,460 ± 0,019 a,b
0,671 ± 0,073 a
0,434 ± 0,015 a,b
0,539 ± 0,032 a
0,357 ± 0,011 a,b
0,441 ± 0,017 a
0,345 ± 0,001 a,b
0,195 ± 0,066 a
0,326 ± 0,012 a,b
0,161 ± 0,007 a
0,253 ± 0,014 a,b
0,051 ± 0,002 a
0,245 ± 0,025 a,b
0,044 ± 0,001 a
0,218 ± 0,031 a,b
0,091 ± 0,012 a
0,057 ± 0,005 a
0,060 ± 0,002 a
0,057 ± 0,012 a
0,013 ± 0,003 a
0,045 ± 0,006 a

*Sonuçlar üç çalışmanın ortalama değeri ± standart sapma olarak verilmiştir.
a

p<0.05 Etanol+ABTS; b p<0.05 Troloks ile karşılaştırılmıştır.
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Şekil 4.1. TEAK yöntemine göre troloks ve galanginin antioksidan kapasiteleri. *
*Sonuçlar üç çalışmanın ortalama değeri ± standart sapma olarak verilmiştir.
a
p<0.05 Etanol+ABTS; b p<0.05 Troloks ile karşılaştırılmıştır.

Şekil 4.2. TEAK yöntemine göre troloks ve galanginin ABTS radikalinin
oksidasyonuna etkileri. *
*Sonuçlar üç çalışmanın ortalama değeri olarak verilmiştir.
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4.1.2. Galanginin Sitotoksisitesine İlişkin Bulgular
Galanginin Nötral Kırmızı Alım (NKA) Yöntemi İle Sitotoksisitesinin
Değerlendirilmesine İlişkin Bulgular
1-1000 µM konsantrasyon aralığında galanginin V79 hücrelerinde yapılan
NKA deneyi sonucunda negatif kontrolle (%1 DMSO) kıyaslandığında 0-50 µM
konsantrasyon aralığında V79 hücrelerine önemli bir sitotoksik etki oluşturmadığı
ancak 100-1000 µM konsantrasyon aralığında daha fazla sitotoksik etkiye yol açtığı
gözlenmiştir. Galanginin V79 hücreleri için IC50 değeri 104.36 μM olarak
belirlenmiştir (Tablo 4.2) (Şekil 4.3).
Tablo 4.2. NKA yöntemine göre galanginin V79 hücrelerinde sitotoksik etkisi. *
Yaşayan Hücre Ortalama

Yaşayan

Absorbans Değerleri

Hücre

(±standart sapma)

Yüzdeleri
(%)

1

(-) Kontrol (%1 DMSO)

0,439 ± 0,001

100,00

2

1 μM Galangin

0,365 ± 0,004

83,14

3

5 μM Galangin

0,315 ± 0,000

71,66

4

25 μM Galangin

0,285 ± 0,025

64,86

5

50 μM Galangin

0,259 ± 0,009

58,95

6

100 μM Galangin

0,229 ± 0,031

52,20

7

200 μM Galangin

0,155 ± 0,006

35,24

8

500 μM Galangin

0,132 ± 0,023

30,08

9

1000 μM Galangin

0,094 ± 0,045

21,48

* Sonuçlar üç çalışmanın ortalama değeri ± standart sapma olarak verilmiştir.
Negatif kontrol (%1 DMSO) ile karşılaştırılmıştır.
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Şekil 4.3. NKA yöntemine göre galanginin V79 hücrelerinde sitotoksik etkisi. *
*Sonuçlar üç çalışmanın ortalama değeri olarak verilmiştir.
Negatif kontrol (%1 DMSO) ile karşılaştırılmıştır.

Galanginin 3-(4,5-Dimetiltiyazol-2-il)- 2,5-difeniltetrazolyum bromür (MTT)
Yöntemi ile Sitotoksisitesinin Değerlendirilmesine İlişkin Bulgular
1-1000 µM konsantrasyon aralığında galanginin V79 hücrelerinde yapılan
MTT deneyi sonucunda negatif kontrol (%1 DMSO) ile kıyaslandığında 0-100 µM
konsantrasyon aralığında V79 hücrelerinde önemli bir sitotoksik etki oluşturmadığı
ancak 200-2000 µM konsantrasyon aralığında daha fazla sitotoksik etki oluşturduğu
gözlenmiştir. Galanginin V79 hücreleri için IC50 değeri 275,48 μM olarak
belirlenmiştir (Tablo 4.3) (Şekil 4.4).
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Tablo 4.3. MTT yöntemine göre galanginin V79 hücrelerinde sitotoksik etkisi. *
Yaşayan Hücre Ortalama
Absorbans Değerleri
(±standart sapma)
1
2
3
4
5
6
7
8
9

(-) Kontrol (%1 DMSO)
1 μM Galangin
5 μM Galangin
25 μM Galangin
50 μM Galangin
100 μM Galangin
200 μM Galangin
500 μM Galangin
1000 μM Galangin

1,117 ± 0,123
1,003 ± 0,084
0,871 ± 0,067
0,948 ± 0,252
0,928 ± 0,113
0,886 ± 0,176
0,602 ± 0,147
0,117 ± 0,027
0,084 ± 0,026

Yaşayan
Hücre
Yüzdeleri
(%)
100,00
93,94
78,63
78,31
89,58
84,37
68,87
8,89
9,04

*Sonuçlar üç çalışmanın ortalama değeri ± standart sapma olarak verilmiştir.
Negatif kontrol (%1 DMSO) ile kıyaslanmıştır.
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Şekil 4.4. MTT yöntemine göre galanginin V79 hücrelerinde sitotoksik etkisi. *
*Sonuçlar üç çalışmanın ortalama değeri olarak verilmiştir. Negatif kontrol (%1 DMSO) ile
kıyaslanmıştır.
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4.1.3. Galanginin Genotoksisitesine İlişkin Bulgular
Galanginin Tek Hücre Jel Elektroforez (COMET) Yöntemi ile Genotoksisitesinin
ve Antigenotoksisitesinin Değerlendirilmesine İlişkin Bulgular
Galanginin Lenfosit Hücrelerinde Tek Hücre Jel Elektroforez (COMET)
Yöntemi ile Genotoksisitesinin ve H2O2 ile Oluşturulan Oksidatif DNA Hasarına
Karşı Antigenotoksisitesinin Değerlendirilmesine İlişkin Bulgular
Galanginin sitotoksik etki göstermediği 5, 10, 25, 50 ve 100 μM
konsantrasyonlarda insan periferik kan lenfosit hücrelerinde oluşturduğu DNA
hasarına ilişkin üç ayrı deneyin sonuçları Tablo 4.4’te gösterilmiştir.
Galanginin negatif kontrol (%1 DMSO) ile kıyaslandığında çalışılan tüm
konsantrasyonlarda DNA hasarını anlamlı şekilde azalttığı bulunmuştur (p<0.05)
(Tablo 4.4) (Şekil 4.5). Fpg proteini ilavesinde ise tüm konsantrasyonlarda Fpg
proteini ilave edilmeksizin elde edilen sonuçlara göre istatistiksel olarak artış
gözlenmiştir (p<0.05) (Tablo 4.4) (Şekil 4.5).
Galanginin sitotoksik etki göstermediği 5, 10, 25, 50 ve 100 μM
konsantrasyonlarda insan periferik kan lenfosit hücrelerinde H2O2 tarafından
oluşturulan oksidatif DNA hasarına karşı koruyucu etkilere ilişkin üç ayrı deneyin
sonuçları Tablo 4.5’te gösterilmiştir.
Galanginin çalışılan tüm konsantrasyonlarında H2O2 tarafından oluşturulan
oksidatif DNA hasarını istatistiksel olarak önemli derecede azaltmıştır (p<0.05) Fpg
proteini ilavesinde ise tüm konsantrasyonlarda Fpg proteini ilave edilmeksizin elde
edilen sonuçlara göre istatistiksel olarak artış gözlenmiştir (p<0.05) (Tablo 4.5) (Şekil
4.6).
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Tablo 4.4. Galanginin lenfositlerde DNA hasarına etkisine ilişkin bulgular. *
Kuyruk Uzunluğu

Kuyruk

Kuyruk

Ortalama

Yoğunluğu

Momenti

(±standart sapma)

Ortalama

Ortalama

(±standart sapma)

(±standart
sapma)

1

Negatif kontrol

9,684 ± 0,249

2,602 ± 0,967

0,310 ± 0,066

15,647 ± 0,633 b

4,182 ± 1,273 b

0,599 ± 0,387 b

19,613 ± 0,317 a

6,105 ± 0,877 a

0,733 ± 0,103 a

25,734 ± 1,378 a,b

10,761 ± 0,665 a,b

1,259 ± 0,395 a,b

(%1 DMSO) **
2

Negatif kontrol
(%1 DMSO) + Fpg **

3

Pozitif Kontrol
(50 μM H2O2) **

4

Pozitif Kontrol
(50 μM H2O2) + Fpg **

5

5 μM Galangin

8,418 ± 0,881 a

1,790 ± 0,561 a

0,122 ± 0,033 a

6

5 μM Galangin + Fpg

10,524 ± 0,899 a,b

3,307 ± 0,854 a,b

0,449 ± 0,036 a,b

7

10 μM Galangin

8,124 ± 0,962 a

1,377 ± 0,358 a

0,117 ± 0,018 a

8

10 μM Galangin +

10,329 ± 0,753 a,b

3,047 ± 0,596 a,b

0,423 ± 0,042 a,b

Fpg
9

25 μM Galangin

7,531 ± 1,188 a

1,047 ± 0,412 a

0,096 ± 0,045 a

10

25 μM Galangin +

10,039 ± 0,724 a,b

2,658 ± 0,536 a,b

0,399 ± 0,018 a,b

Fpg
11

50 μM Galangin

6,911 ± 1,977 a

0,850 ± 0,378 a

0,067 ± 0,049 a

12

50 μM Galangin +

9,855 ± 0,744 a,b

2,290 ± 0,376 a,b

0,378 ± 0,014 a,b

Fpg
13

100 μM Galangin

6,536 ± 1,337 a

0,857 ± 0,388 a

0,066 ± 0,050 a

14

100 μM Galangin +

9,855 ± 0,923 a,b

2,294 ± 0,182 a,b

0,317 ± 0,039 a,b

Fpg

* Üç çalışmanın ortalama değeri ± standart sapma olarak verilmiştir.
** Galangin, limonen, naringin, puerarin ve ursolik asit maddeleriyle yapılan çalışmaların ortalama
değeri ± standart sapma olarak verilmiştir.
a

p<0.05 Negatif kontrol (%1 DMSO);
kıyaslanmıştır.

b

p<0.05 Fpg proteini ilave edilmeden elde edilen veriler ile
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Şekil 4.5. Galanginin lenfositlerde DNA hasarına etkisi. *
*Üç çalışmanın ortalama değeri ± standart sapma olarak verilmiştir.
a

p<0.05 Negatif kontrol (%1 DMSO);
kıyaslanmıştır.

b

p<0.05 Fpg proteini ilave edilmeden elde edilen veriler ile
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Tablo 4.5. Galanginin lenfositlerde H2O2 ile oluşturulan oksidatif DNA hasarına
etkisine ilişkin bulgular. *
Kuyruk Uzunluğu
Ortalama
(±standart
sapma)

Kuyruk
Yoğunluğu
Ortalama
(±standart
sapma)

Kuyruk
Momenti
Ortalama
(±standart
sapma)

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

Negatif kontrol
(%1 DMSO) **
Negatif kontrol
(%1 DMSO) +
Fpg **
Pozitif Kontrol
(50 μM H2O2) **
Pozitif Kontrol
(50 μM H2O2) +
Fpg **
50 μM H2O2 +
5 μM Galangin
50 μM H2O2 +
5 μM Galangin +
Fpg
50 μM H2O2 +
10 μM Galangin
50 μM H2O2 +
10 μM Galangin +
Fpg
50 μM H2O2 +
25 μM Galangin
50 μM H2O2 +
25 μM Galangin +
Fpg
50 μM H2O2 +
50 μM Galangin
50 μM H2O2 +
50 μM Galangin +
Fpg
50 μM H2O2 +
100 μM Galangin
50 μM H2O2 +
100 μM Galangin
+ Fpg

9,684 ± 0,249

2,602 ± 0,967

0,310 ± 0,066

15,647 ± 0,633 c

4,182 ± 1,273 c

0,599 ± 0,387 c

19,613 ± 0,317 a

6,105 ± 0,877 a

0,733 ± 0,103 a

25,734 ± 1,378 a,c

10,761 ± 0,665 a,c

1,259 ± 0,395 a,c

11,015 ± 0,726 a,b

4,954 ± 0,965 a,b

0,540 ± 0,213 a,b

20,811 ± 0,523 a,b,c

8,318 ± 0,959 a,b,c

0,959 ± 0,127 a,b,c

10,713 ± 1,042 a,b

3,308 ± 0,654 a,b

0,413 ± 0,036 a,b

18,352 ± 0,272 a,b,c

6,944 ± 0,707 a,b,c

0,864 ± 0,041 a,b,c

9,721 ± 1,130 b

3,099 ± 0,844 b

0,404 ± 0,093 b

17,062 ± 0,838 b,c

5,683 ± 0,967 b,c

0,620 ± 0,050 b,c

9,672 ± 0,975 b

2,524 ± 0,689 b

0,365 ± 0,062 b

15,364 ± 0,465 b,c

4,018 ± 1,444 b,c

0,573 ± 0,025 b,c

9,221 ± 1,129 b

2,453 ± 0,423 b

0,327 ± 0,038 b

15,331 ± 1,105 b,c

4,184 ± 0,717 b,c

0,569 ± 0,039 b,c

*Üç çalışmanın ortalama değeri ± standart sapma olarak verilmiştir.
** Galangin, limonen, naringin, puerarin ve ursolik asit maddeleriyle yapılan çalışmaların ortalama
değeri ± standart sapma olarak verilmiştir.
a

p<0.05 Negatif kontrol (%1 DMSO); b p<0.05 Pozitif kontrol (50 μM H2O2); c p<0.05 Fpg proteini
ilave edilmeden elde edilen veriler ile kıyaslanmıştır.
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Şekil 4.6. Galanginin lenfositlerde H2O2 ile oluşturulan oksidatif DNA hasarına
etkisi. *
*Üç çalışmanın ortalama değeri ± standart sapma olarak verilmiştir.
a

p<0.05 Negatif kontrol (%1 DMSO) ile; b p<0.05 Pozitif kontrol (50 μM H2O2) ile;
proteini ilave edilmeden elde edilen veriler ile kıyaslanmıştır.

c

p<0.05 Fpg
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Galanginin V79 Hücrelerinde Tek Hücre Jel Elektroforez (COMET) Yöntemi ile
Genotoksisitesinin ve H2O2 ile Oluşturulan Oksidatif DNA Hasarına Karşı
Antigenotoksisitesinin Değerlendirilmesine İlişkin Bulgular
Galanginin sitotoksik etki göstermediği 5, 10, 25, 50 ve 100 μM
konsantrasyonlarda V79 hücrelerinde oluşturduğu DNA hasarına ilişkin üç ayrı
deneyin sonuçları Tablo 4.6’da gösterilmiştir.
Galanginin negatif kontrol (%1 DMSO) ile kıyaslandığında V79 hücrelerinde
DNA hasarı oluşturmadığı ve 100 µM konsantrasyonda galanginin DNA hasarının ise
negatif kontrolden düşük olduğu saptanmıştır (p<0.05) (Tablo 4.6) (Şekil 4.7).
Tablo 4.6. Galanginin V79 hücrelerinde DNA hasarına etkisine ilişkin bulgular. *

1

Negatif kontrol

Kuyruk
Uzunluğu
Ortalama
(±standart
sapma)
13,408 ± 0,826

Kuyruk
Yoğunluğu
Ortalama
(±standart sapma)

Kuyruk Momenti
Ortalama
(±standart sapma)

8,932 ± 3,460

1,038 ± 0,447

23,127 ± 3,255 a

19,264 ± 1,915 a

2,731 ± 0,119 a

(%1 DMSO) **
2

Pozitif Kontrol
(50 μM H2O2) **

3

5 μM Galangin

13,094 ± 0,489

8,207 ± 0,542

0,931 ± 0,445

4

10 μM Galangin

12,334 ± 0,865

8,181 ± 0,592

0,974 ± 0,424

5

25 μM Galangin

12,250 ± 0,569

7,746 ± 0,500

0,938 ± 0,052

6

50 μM Galangin

11,940 ± 0,261

7,053 ± 1,590

0,888 ± 0,219

7

100 μM Galangin

11,040 ± 0,851 a

6,572 ± 0,088 a

0,715 ± 0,570 a

*Üç çalışmanın ortalama değeri ± standart sapma olarak verilmiştir.
** Galangin, limonen, naringin, puerarin ve ursolik asit maddeleriyle yapılan çalışmaların ortalama
değeri ± standart sapma olarak verilmiştir.
a

p<0.05 Negatif kontrol (%1 DMSO) ile kıyaslanmıştır.
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Şekil 4.7. Galanginin V79 hücrelerinde DNA hasarına etkisi. *
*Üç çalışmanın ortalama değeri ± standart sapma olarak verilmiştir.
a

p<0.05 Negatif kontrol (%1 DMSO) ile kıyaslanmıştır.
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Galanginin sitotoksik etki göstermediği 5, 10, 25, 50 ve 100 μM
konsantrasyonlarda V79 hücrelerinde H2O2 tarafından oluşturulan oksidatif DNA
hasarına karşı koruyucu etkilere ilişkin üç ayrı deneyin sonuçları Tablo 4.7’de
gösterilmiştir.
Galangin pozitif kontrol (50 µM H2O2) ile kıyaslandığında 5-100 μM
konsantrasyon aralığında V79 hücrelerinde H2O2 tarafından oluşturulan oksidatif
DNA hasarını azaltmıştır (p<0.05) (Tablo 4.7) (Şekil 4.8).
Tablo 4.7. Galanginin V79 hücrelerinde H2O2 ile oluşturulan oksidatif DNA hasarına
etkisine ilişkin bulgular. *
Kuyruk Uzunluğu
Ortalama
(±standart sapma)
1

Negatif kontrol

13,408 ± 0,826

Kuyruk
Yoğunluğu
Ortalama
(±standart sapma)
8,932 ± 3,460

Kuyruk Momenti
Ortalama
(±standart sapma)
1,038 ± 0,447

23,127 ± 3,255 a

19,264 ± 1,915 a

2,731 ± 0,119 a

15,829 ± 0,222 a,b

12,693 ± 0,187 a,b

1,447 ± 0,458 a,b

14,803 ± 0,073 b

11,940 ± 0,903 b

1,292 ± 0,125 b

13,913 ± 1,410 b

10,726 ± 0,604 b

1,251 ± 0,236 b

12,606 ± 0,354 b

8,448 ± 0,775 b

0,976 ± 0,160 b

12,261 ± 0,609 b

7,477 ± 0,723 b

0,905 ± 0,186 b

(%1 DMSO) **
2

Pozitif Kontrol
(50 μM H2O2) **

3

50 μM H2O2 +
5 μM Galangin

4

50 μM H2O2 +
10 μM Galangin

5

50 μM H2O2 +
25 μM Galangin

6

50 μM H2O2 +
50 μM Galangin

7

50 μM H2O2 +
100 μM Galangin

* Üç çalışmanın ortalama değeri ± standart sapma olarak verilmiştir.
** Galangin, limonen, naringin, puerarin ve ursolik asit maddeleriyle yapılan çalışmaların ortalama
değeri ± standart sapma olarak verilmiştir.
a

p<0.05 Negatif kontrol (%1 DMSO); b p<0.05 Pozitif kontrol (50 μM H2O2) ile kıyaslanmıştır.
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Şekil 4.8. Galanginin V79 hücrelerinde H2O2 ile oluşturulan oksidatif DNA hasarına
etkisi. *
*Üç çalışmanın ortalama değeri ± standart sapma olarak verilmiştir.
a

p<0.05 Negatif kontrol (%1 DMSO); b p<0.05 Pozitif kontrol (50 μM H2O2) ile kıyaslanmıştır.
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Galanginin

Mikroçekirdek

(MÇ)

Yöntemi

ile

Genotoksisite

ve

Antigenotoksisitesinin Değerlendirilmesine İlişkin Bulgular
Galanginin Lenfosit Hücrelerinde Sitokenezi Bloke Edilmiş Mikroçekirdek (MÇ)
Yöntemi ile Genotoksisite ve H2O2 ile Oluşturulan Oksidatif Hasara Karşı
Antigenotoksisitesinin Değerlendirilmesine İlişkin Bulgular
Galanginin sitotoksik etki göstermediği 5, 10, 25, 50 ve 100 μM
konsantrasyonlarda lenfosit hücrelerinde genotoksik etkisi ve H2O2’nin lenfositlerde
neden

olduğu

genotoksik

etkiye

karşı

koruyuculuğunun

MÇ

yöntemiyle

değerlendirilmesine ilişkin üç ayrı deneyin sonuçları Tablo 4.8 ve 4.9’da gösterilmiştir
Negatif kontrol (%1 DMSO) ile kıyaslandığında galanginin 5-10 µM
konsantrasyon aralığında MÇ sayısında anlamlı bir artışa neden olmadığı ve 25-100
µM konsantrasyon aralığında ise negatif kontrol grubuyla kıyaslandığında MÇ sayısını
istatistiksel olarak azalttığı saptanmıştır (p<0.05) (Tablo 4.8) (Şekil 4.9).
Galangin 10-100 µM konsantrasyon aralığında konsantrasyona bağlı bir
şekilde 50 µM H2O2’nin neden olduğu MÇ sayısındaki artışı istatistiksel olarak
anlamlı şekilde azaltmıştır (p<0.05) (Tablo 4.8) (Şekil 4.9).
Galangin negatif kontrole kıyasla NBİ değerlerini değiştirmemiş ve NBİ
değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark görülmemiştir (p<0.05) (Tablo 4.9)
(Şekil 4.10).
Galangin pozitif kontrole (50 µM H2O2) kıyasla NBİ değerlerini artırmış olsa
da bu değerlerdeki artış istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p<0.05) (Tablo 4.9)
(Şekil 4.10).
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Tablo 4.8. Galanginin lenfositlerde MÇ sayısına etkisinin değerlendirilmesine ilişkin
bulgular. *

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

(-) Kontrol (%1 DMSO) **
(+) Kontrol (50 µM H2O2) **
5 µM Galangin
10 µM Galangin
25 µM Galangin
50 µM Galangin
100 µM Galangin
50 µM H2O2 + 5 µM Galangin
50 µM H2O2 + 10 µM Galangin
50 µM H2O2 + 25 µM Galangin
50 µM H2O2 + 50 µM Galangin
50 µM H2O2 + 100 µM Galangin

MÇ/1000 hücre

%MN ± Standart Hata

3,33
18,67
2,67
1,33
0,33
0,00
0,00
12,67
10,00
8,00
6,00
4,33

0,333 ± 0,105
1,867 ± 0,247 a
0,267 ± 0,094 b
0,133 ± 0,067 b
0,033 ± 0,033 a,b
0,000 ± 0,000 a,b
0,033 ± 0,000 a,b
1,267 ± 0,204 a
1,000 ± 0,182 a,b
0,800 ± 0,163 a,b
0,600 ± 0,141 b
0,433 ± 0,120 b

*Üç çalışmanın ortalama değeri ± standart hata olarak verilmiştir.
** Galangin, limonen, naringin, puerarin ve ursolik asit maddeleriyle yapılan çalışmaların ortalama
değeri ± standart sapma olarak verilmiştir.
a

p<0.05 Negatif kontrol (%1 DMSO); b p<0.05 Pozitif kontrol (50 μM H2O2) ile kıyaslanmıştır.

Şekil 4.9. Galanginin lenfositlerde MÇ sayılarına etkisi. *
*Üç çalışmanın ortalama değeri ± standart hata olarak verilmiştir.
a

p<0.05 Negatif kontrol (%1 DMSO); b p<0.05 Pozitif kontrol (50 μM H2O2) ile kıyaslanmıştır.
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Tablo 4.9. Galanginin lenfositlerde NBİ değerlerine etkisinin değerlendirilmesine
ilişkin bulgular. *
NBİ ± Standart Sapma
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

(-) Kontrol (%1 DMSO) **
(+) Kontrol (50 µM H2O2) **
5 µM Galangin
10 µM Galangin
25 µM Galangin
50 µM Galangin
100 µM Galangin
50 µM H2O2 + 5 µM Galangin
50 µM H2O2 + 10 µM Galangin
50 µM H2O2 + 25 µM Galangin
50 µM H2O2 + 50 µM Galangin
50 µM H2O2 + 100 µM Galangin

2,13 ± 0,014
1,672 ± 0,005
2,551 ± 0,004
2,564 ± 0,002
2,513 ± 0,009
2,511 ± 0,029
2,424 ± 0,056
1,844 ± 0,065
1,985 ± 0,072
1,938 ± 0,084
1,958 ± 0,104
1,992 ± 0,014

*Üç çalışmanın ortalama değeri ± standart sapma olarak verilmiştir.
** Galangin, limonen, naringin, puerarin ve ursolik asit maddeleriyle yapılan çalışmaların ortalama
değeri ± standart sapma olarak verilmiştir.
a

p<0.05 Negatif kontrol (%1 DMSO); b p<0.05 Pozitif kontrol (50 μM H2O2) ile kıyaslanmıştır.

Şekil 4.10. Galanginin lenfositlerde NBİ değerlerine etkisi. *
*Üç çalışmanın ortalama değeri ± standart hata olarak verilmiştir.
a

p<0.05 Negatif kontrol (%1 DMSO); b p<0.05 Pozitif kontrol (50 μM H2O2) ile kıyaslanmıştır.
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Galanginin V79 Hücrelerinde Mikroçekirdek (MÇ) Yöntemi ile Genotoksisite ve
H2 O2

ile

Oluşturulan

Oksidatif

Hasara

Karşı

Antigenotoksisitesinin

Değerlendirilmesine İlişkin Bulgular
Galanginin sitotoksik etki göstermediği 5, 10, 25, 50 ve 100 μM
konsantrasyonlarda V79 hücrelerinde genotoksik etkisi ve H2O2’nin V79 hücrelerinde
neden

olduğu

genotoksik

etkiye

karşı

koruyuculuğunun

MÇ

yöntemiyle

değerlendirilmesine ilişkin üç ayrı deneyin sonuçları Tablo 4.10’da gösterilmiştir.
Negatif kontrol grubu (%1 DMSO) ile kıyaslandığında tek başına galanginin
5-25 µM konsantrasyonlarda MÇ sayısında anlamlı bir artışa neden olmadığı
gözlenmiştir. 50 ve 100 µM konsantrasyonlarda ise galangin negatif kontrol grubuyla
kıyaslandığında MÇ sayısını istatistiksel olarak azaltmıştır (p<0.05) (Tablo 4.10)
(Şekil 4.11).
Çalışılan 10-100 µM konsantrasyon aralığında galangin 50 µM H2O2’nin
neden olduğu MÇ sayısındaki artışı istatistiksel olarak anlamlı biçimde azaltmıştır
(p<0.05) (Tablo 4.10) (Şekil 4.11).
Tablo 4.10. Galanginin V79 hücrelerinde MÇ sayısına etkisinin değerlendirilmesine
ilişkin bulgular. *

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

(-) Kontrol (%1 DMSO) **
(+) Kontrol (50 µM H2O2) **
5 µM Galangin
10 µM Galangin
25 µM Galangin
50 µM Galangin
100 µM Galangin
50 µM H2O2 + 5 µM Galangin
50 µM H2O2 + 10 µM Galangin
50 µM H2O2 + 25 µM Galangin
50 µM H2O2 + 50 µM Galangin
50 µM H2O2 + 100 µM Galangin

MÇ/1000
hücre

%MN ± Standart
Hata

5,67
20,00
4,00
3,33
2,67
2,33
1,67
14,33
12,00
7,67
4,67
4,67

0,566 ± 0,137
2,000 ± 0,255 a
0,400 ± 0,115 b
0,333 ± 0,105 b
0,266 ± 0,094 b
0,233 ± 0,088 a,b
0,167 ± 0,074 a,b
1,430 ± 0,217 a
1,200 ± 0,198 a,b
0,767 ± 0,159 b
0,467 ± 0,124 b
0,467 ± 0,124 b

*Üç çalışmanın ortalama değeri ± standart hata olarak verilmiştir.
** Galangin, limonen, naringin, puerarin ve ursolik asit maddeleriyle yapılan çalışmaların ortalama
değeri ± standart sapma olarak verilmiştir.
a

p<0.05 Negatif kontrol (%1 DMSO); b p<0.05 Pozitif kontrol (50 μM H2O2) ile kıyaslanmıştır.
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Şekil 4.12. Galanginin V79 hücrelerinde MÇ sayılarına etkisi. *
*Üç çalışmanın ortalama değeri ± standart hata olarak verilmiştir.
a

p<0.05 Negatif kontrol (%1 DMSO); b p<0.05 Pozitif kontrol (50 μM H2O2) ile kıyaslanmıştır.

4.2. Limonen ile Elde Edilen Bulgular
4.2.1. Limonenin Troloks Eşdeğer Antioksidan Kapasite (TEAK) Yöntemi
ile Antioksidan Kapasitesinin Değerlendirilmesine İlişkin Bulgular
1-2000 μM konsantrasyon aralığında limonenin ABTS çözeltisine karşı
antioksidan kapasitesi incelendiğinde, 2 μM ve üzerindeki konsantrasyonlarda
limonenin ABTS’ye karşı antioksidan aktivite gösterdiği bulunmuştur (p<0.05).
Çalışılan konsantrasyon aralığında limonenin troloksa kıyasla daha az antioksidan
kapasite gösterdiği saptanmıştır (p<0.05) (Tablo 4.11) (Şekil 4.12 ve Şekil 4.13).
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Tablo 4.11. TEAK yöntemine göre troloks ve limonenin antioksidan kapasitelerine
ilişkin bulgular. *
Çözeltilerin Verdiği Ortalama Absorbans
Değerleri
(±standart sapma)

1

EtOH+ABTS

0,832 ± 0,005

2

1 µM Troloks+ABTS

0,757 ± 0,052 a

2

1 µM Limonen+ABTS

0,805 ± 0,037

3

2 µM Troloks+ABTS

0,671 ± 0,073 a

3

2 µM Limonen+ABTS

0,789 ± 0,031 a,b

4

5 µM Troloks+ABTS

0,539 ± 0,032 a

4

5 µM Limonen+ABTS

0,759 ± 0,036 a,b

5

10 µM Troloks+ABTS

0,441 ± 0,017 a

5

10 µM Limonen+ABTS

0,739 ±0,033 a,b

6

20 µM Troloks+ABTS

0,195 ± 0,066 a

6

20 µM Limonen+ABTS

0,715 ±0,028 a,b

7

50 µM Troloks+ABTS

0,161 ± 0,007 a

7

50 µM Limonen+ABTS

0,713 ± 0,017 a,b

8

100 µM Troloks+ABTS

0,051 ± 0,002 a

8

100 µM Limonen+ABTS

0,639 ± 0,015 a,b

9

200 µM Troloks+ABTS

0,044 ± 0,001 a

9

200 µM Limonen+ABTS

0,630 ± 0,018 a,b

10

500 µM Troloks+ABTS

0,091 ± 0,012 a

10

500 µM Limonen+ABTS

0,601 ± 0,003 a,b

11

1000 µM Troloks+ABTS

0,060 ± 0,002 a

11

1000 µM Limonen+ABTS

0,592 ± 0,003 a,b

12

2000 µM Troloks+ABTS

0,013 ± 0,003 a

12

2000 µM Limonen+ABTS

0,586 ± 0,006 a,b

*Sonuçlar üç çalışmanın ortalama değeri ± standart sapma olarak verilmiştir.
a

p<0.05 Etanol+ABTS; b p<0.05 Troloks ile karşılaştırılmıştır.
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Şekil 4.12. TEAK yöntemine göre troloks ve limonenin antioksidan kapasiteleri. *
*Sonuçlar üç çalışmanın ortalama değeri ± standart sapma olarak verilmiştir.
a

p<0.05 Etanol+ABTS; b p<0.05 Troloks ile karşılaştırılmıştır.

Şekil 4.13. TEAK yöntemine göre troloks ve limonenin ABTS radikalinin
konsantrasyonu üzerine etkileri. *
*Sonuçlar üç çalışmanın ortalama değeri ± standart sapma olarak verilmiştir.
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4.2.2. Limonenin Sitotoksisitesine İlişkin Bulgular
Limonenin Nötral Kırmızı Alım (NKA) Yöntemi ile Sitotoksisitesinin
Değerlendirilmesine İlişkin Bulgular
10-20000 µM konsantrasyon aralığında limonenin V79 hücrelerinde yapılan
NKA deneyi sonucunda negatif kontrol (%1 DMSO) ile kıyaslandığında 0-1000 μM
konsantrasyon aralığında V79 hücrelerinde önemli bir sitotoksik etki oluşturmadığı
ancak 2000-20000 μM konsantrasyon aralığında hücreler üzerinde daha fazla
sitotoksik etkiye sahip olduğu gözlenmiştir. V79 hücreleri için limonenin IC50 değeri
10574 μM olarak belirlenmiştir (Tablo 4.12) (Şekil 4.14).
Tablo 4.12. NKA yöntemine göre limonenin V79 hücrelerinde sitotoksik etkisi. *
Yaşayan Hücre Ortalama
Absorbans Değerleri
(±standart sapma)
1

(-) Kontrol (%1 DMSO)

0,439 ± 0,001

Yaşayan
Hücre
Yüzdeleri
(%)
100,00

2

10 μM Limonen

0,423 ± 0,019

96,41

3

100 μM Limonen

0,398 ± 0,019

90,57

4

500 μM Limonen

0,386 ± 0,020

87,84

5

1000 μM Limonen

0,359 ± 0,050

81,84

6

2000 μM Limonen

0,316 ± 0,102

72,02

7

5000 μM Limonen

0,286 ± 0,120

65,28

8

10000 μM Limonen

0,232 ± 0,054

52,87

9

20000 μM Limonen

0,213 ± 0,062

48,50

* Sonuçlar üç çalışmanın ortalama değeri ± standart sapma olarak verilmiştir.
Negatif kontrol (%1 DMSO) ile karşılaştırılmıştır.
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Şekil 4.14. NKA yöntemine göre limonenin V79 hücrelerinde sitotoksik etkisi. *
*Sonuçlar üç çalışmanın ortalama değeri olarak verilmiştir.
Negatif kontrol (%1 DMSO) ile karşılaştırılmıştır.

Limonenin 3-(4,5-Dimetiltiyazol-2-il)- 2,5-difeniltetrazolyum bromür (MTT)
Yöntemi ile Sitotoksisitesinin Değerlendirilmesine İlişkin Bulgular
10-20000 µM konsantrasyon aralığında limonenin V79 hücrelerinde MTT
deneyi sonucunda negatif kontrol (%1 DMSO) ile kıyaslandığında 10 ve 100 μM
konsantrasyonda V79 hücrelerinde önemli bir sitotoksik etki oluşturmadığı ancak 50020000 μM konsantrasyon aralığında hücreler üzerinde daha fazla sitotoksik etkiye
sahip olduğu gözlenmiştir. V79 hücreleri için limonenin IC50 değeri 1265 μM olarak
belirlenmiştir (Tablo 4.13) (Şekil 4.15).
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Tablo 4.13. MTT yöntemine göre limonenin V79 hücrelerinde sitotoksik etkisine
ilişkin bulgular. *
Yaşayan Hücre Ortalama
Absorbans Değerleri
(±standart sapma)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

(-) Kontrol (%1 DMSO)
10 μM Limonen
100 μM Limonen
500 μM Limonen
1000 μM Limonen
2000 μM Limonen
5000 μM Limonen
10000 μM Limonen
20000 μM Limonen

1,117 ± 0,123
1,081 ± 0,103
0,978 ± 0,137
0,809 ± 0,100
0,698 ± 0,105
0,222 ± 0,175
0,071 ± 0,011
0,059 ± 0,005
0,060 ± 0,004

Yaşayan
Hücre
Yüzdeleri (%)

100,00
96,98
87,71
73,87
63,25
20,53
6,34
5,33
5,43

* Sonuçlar üç çalışmanın ortalama değeri ve standart sapma olarak verilmiştir.
Negatif kontrol (%1 DMSO) ile karşılaştırılmıştır.
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Şekil 4.15. MTT yöntemine göre limonenin V79 hücrelerinde sitotoksik etkisi. *
*Sonuçlar üç çalışmanın ortalama değeri olarak verilmiştir.
Negatif kontrol (%1 DMSO) ile karşılaştırılmıştır.
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4.2.3. Limonenin Genotoksisitesine İlişkin Bulgular
Limonenin Tek Hücre Jel Elektroforez (COMET) Yöntemi ile Genotoksisite ve
Antigenotoksisitesinin Değerlendirilmesine İlişkin Bulgular
Limonenin Lenfosit Hücrelerinde Tek Hücre Jel Elektroforez (COMET)
Yöntemi ile Genotoksisite ve H2O2 ile Oluşturulan Oksidatif DNA Hasarına Karşı
Antigenotoksisitesinin Değerlendirilmesine İlişkin Bulgular
Limonenin sitotoksik etki göstermediği 500, 1000, 2000, 5000 ve 10000 μM
konsantrasyonlarda insan periferik kan lenfosit hücrelerinde oluşturduğu DNA
hasarına ilişkin üç ayrı deneyin sonuçları Tablo 4.14’te gösterilmiştir.
Limonenin negatif kontrol (%1 DMSO) ile kıyaslandığında 0-1000 µM
konsantrasyon aralığında lenfosit hücrelerinde DNA hasarı oluşturmadığı, 2000 ve
5000 µM konsantrasyonda DNA hasarını azalttığı ve 10000 µM konsantrasyonda
DNA hasarını artırdığı saptanmıştır (p<0.05). Fpg proteini ilavesinde ise tüm
konsantrasyonlarda Fpg proteini ilave edilmeksizin elde edilen sonuçlara göre
istatistiksel olarak artış gözlenmiştir (p<0.05) (Tablo 4.14) (Şekil 4.16).
Limonenin sitotoksik etki göstermediği 500, 1000, 2000, 5000 ve 10000 μM
konsantrasyonlarda insan periferik kan lenfosit hücrelerinde H2O2 tarafından
oluşturulan oksidatif DNA hasarına karşı koruyucu etkilerine ilişkin üç ayrı deneyin
sonuçları Tablo 4.15’te gösterilmiştir.
Limonen pozitif kontrol (50 µM H2O2) ile kıyaslandığında 2000-10000 μM
konsantrasyon aralığında H2O2 tarafından oluşturulan oksidatif DNA hasarını
istatistiksel olarak anlamlı derecede azaltmıştır (p<0.05). Fpg proteini ilavesinde ise
tüm konsantrasyonlarda Fpg proteini ilave edilmeksizin elde edilen sonuçlara göre
istatistiksel olarak artış gözlenmiştir (p<0.05) (Tablo 4.15) (Şekil 4.17).
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Tablo 4.14. Limonenin lenfosit hücrelerinde DNA hasarına etkisine ilişkin bulgular.*

1

Negatif kontrol

Kuyruk Uzunluğu

Kuyruk Yoğunluğu

Kuyruk Momenti

Ortalama

Ortalama

Ortalama

(±standart sapma)

(±standart sapma)

(±standart sapma)

9,684 ± 0,249

2,602 ± 0,967

0,310 ± 0,066

15,647 ± 0,633 b

4,182 ± 1,273 b

0,599 ± 0,387 b

19,613 ± 0,317 a

6,105 ± 0,877 a

0,733 ± 0,103 a

25,734 ± 1,378 a,b

10,761 ± 0,665 a,b

1,259 ± 0,395 a,b

9,434 ± 1,116

2,237 ± 0,824

0,286 ± 0,122

(%1 DMSO) **
2

Negatif kontrol
(%1 DMSO) + Fpg
**

3

Pozitif Kontrol
(50 μM H2O2) **

4

Pozitif Kontrol
(50 μM H2O2) + Fpg
**

5
6

500 μM Limonen
500 μM Limonen +

15,592 ± 0,635

b

3,437 ± 1,075

b

0,545 ± 0,139 b

Fpg
7
8

1000 μM Limonen
1000 μM Limonen +

9,210 ± 0,896
14,455 ± 1,588

2,161 ± 0,371
b

3,079 ± 1,161

0,261 ± 0,036
b

0,428 ± 0,046 b

Fpg
9

2000 μM Limonen

8,691 ± 2,047 a

1,984 ± 0,093 a

0,230 ± 0,018 a

10

2000 μM Limonen +

12,209 ± 1,030 a,b

2,756 ± 0,589 a,b

0,351 ± 0,123 a,b

Fpg
11

5000 μM Limonen

8,364 ± 1,569 a

1,630 ± 0,290 a

0,152 ± 0,037 a

12

5000 μM Limonen +

12,053 ± 1,653 a,b

2,770 ± 0,979 a,b

0,301 ± 0,131 a,b

10,623 ± 0,327 a

3,092 ± 0,810 a

0,463 ± 0,177 a

5,587 ± 0,690 a,b

0,624 ± 0,187 a,b

Fpg
13

10000 μM Limonen

14

10000 μM Limonen 15,778 ± 2,139 a,b
+ Fpg

*Üç çalışmanın ortalama değeri ± standart sapma olarak verilmiştir.
** Galangin, limonen, naringin, puerarin ve ursolik asit maddeleriyle yapılan çalışmaların ortalama
değeri ± standart sapma olarak verilmiştir.
a

p<0.05 Negatif kontrol (%1 DMSO);
kıyaslanmıştır.

b

p<0.05 Fpg proteini ilave edilmeden elde edilen veriler ile
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Şekil 4.16. Limonenin lenfositlerde DNA hasarına etkisi. *
*Üç çalışmanın ortalama değeri ± standart sapma olarak verilmiştir.
a

p<0.05 Negatif kontrol (%1 DMSO);
kıyaslanmıştır.

b

p<0.05 Fpg proteini ilave edilmeden elde edilen veriler ile
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Tablo 4.15. Limonenin lenfositlerde H2O2 ile oluşturulan oksidatif DNA hasarına
etkisine ilişkin bulgular. *
Kuyruk Uzunluğu
Ortalama
(±standart sapma)

Kuyruk Yoğunluğu
Ortalama
(±standart sapma)

Kuyruk Momenti
Ortalama
(±standart sapma)

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10
11
12
13
14

Negatif kontrol
(%1 DMSO) **
Negatif kontrol
(%1 DMSO) +
Fpg**
Pozitif Kontrol
(50 μM H2O2) **
Pozitif Kontrol
(50 μM H2O2) +
Fpg **
50 μM H2O2 +
500 μM Limonen
50 μM H2O2 +
500 μM Limonen +
Fpg
50 μM H2O2 +
1000 μM Limonen
50 μM H2O2 +
1000 μM Limonen
+ Fpg
50 μM H2O2 +
2000 μM Limonen
50 μM H2O2 +
2000 μM Limonen +
Fpg
50 μM H2O2 +
5000 μM Limonen
50 μM H2O2 +
5000 μM Limonen +
Fpg
50 μM H2O2 +
10000 μM Limonen
50 μM H2O2 +
10000 μM Limonen
+ Fpg

9,684 ± 0,249

2,602 ± 0,967

0,310 ± 0,066

15,647 ± 0,633 c

4,182 ± 1,273 c

0,599 ± 0,387 c

19,613 ± 0,317 a

6,105 ± 0,877 a

0,733 ± 0,103 a

25,734 ± 1,378 a,c

10,761 ± 0,665 a,c

1,259 ± 0,395 a,c

11,125 ± 0,776 a,b

4,618 ± 0,814 a,b

0,486 ± 0,167 a,b

17,228 ± 1,454 a,b,c

8,531 ± 1,613 a,b,c

1,040 ± 0,294 a,b,c

10,834 ± 0,879 a,b

4,286 ± 0,841 a,b

0,419 ± 0,052 a,b

16,223 ± 0,259 a,b,c

5,990 ± 0,847 a,b,c

0,821 ± 0,135 a,b,c

8,112 ± 0,753 b

3,065 ± 0,407 b

0,404 ± 0,096 b

15,074 ± 0,842 b,c

4,501 ± 1,086 b,c

0,632 ± 0,043 b,c

9,823 ± 1,267 b

2,687 ± 0,983 b

0,326 ± 0,124 b

14,881 ± 1,484 b,c

4,080 ± 1,266 b,c

0,571 ± 0,104 b,c

10,930 ± 1,165 b

3,869 ± 0,525 b

0,464 ± 0,115 b

16,270 ± 1,768 b,c

4,940 ± 1,136 b,c

0,622 ± 0,109 b,c

*Üç çalışmanın ortalama değeri ± standart sapma olarak verilmiştir.
** Galangin, limonen, naringin, puerarin ve ursolik asit maddeleriyle yapılan çalışmaların ortalama
değeri ± standart sapma olarak verilmiştir.
a

p<0.05 Negatif kontrol (%1 DMSO) ile; b p<0.05 Pozitif kontrol (50 μM H2O2) ile;
proteini ilave edilmeden elde edilen veriler ile kıyaslanmıştır.

c

p<0.05 Fpg
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Şekil 4.17. Limonenin lenfositlerde H2O2 ile oluşturulan oksidatif DNA hasarına
etkisi. *
*Üç çalışmanın ortalama değeri ± standart sapma olarak verilmiştir.
a

p<0.05 Negatif kontrol (%1 DMSO) ile; b p<0.05 Pozitif kontrol (50 μM H2O2) ile;
proteini ilave edilmeden elde edilen veriler ile kıyaslanmıştır.

c

p<0.05 Fpg
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Limonenin V79 Hücrelerinde Tek Hücre Jel Elektroforez (COMET) Yöntemi ile
Genotoksisite ve H2O2 ile Oluşturulan Oksidatif DNA Hasarına Karşı
Antigenotoksisitesinin Değerlendirilmesine İlişkin Bulgular
Limonenin sitotoksik etki göstermediği 500, 1000, 2000, 5000 ve 10000 μM
konsantrasyonlarda V79 hücrelerinde oluşturduğu DNA hasarına ilişkin üç ayrı
deneyin sonuçları Tablo 4.16’da gösterilmiştir.
DNA hasarı kuyruk uzunluğu, kuyruk yoğunluğu ve kuyruk momenti
cinsinden değerlendirildiğinde, limonenin 500-5000 µM konsantrasyon aralığında
negatif kontrol (%1 DMSO) ile kıyaslandığında V79 hücrelerinde DNA hasarı
oluşturmadığı ancak 10000 µM konsantrasyonda DNA hasarına neden olduğu
saptanmıştır (p<0.05) (Tablo 4.16) (Şekil 4.18).
Tablo 4.16. Limonenin V79 hücrelerinde DNA hasarına etkisine ilişkin bulgular. *
Kuyruk
Uzunluğu
Ortalama
(±standart
sapma)
13,408 ± 0,826

Kuyruk
Yoğunluğu
Ortalama
(±standart
sapma)
8,932 ± 3,460

Kuyruk
Momenti
Ortalama
(±standart
sapma)
1,038 ± 0,447

23,127 ± 3,255 a

19,264 ± 1,915 a

2,731 ± 0,119 a

13,320 ± 0,507

8,899 ± 2,598

1,011 ± 0,042

4 1000 μM Limonen 12,615 ± 0,752

8,647 ± 1,567

0,914 ± 0,024

5 2000 μM Limonen 12,066 ± 0,611

8,333 ± 0,260

0,905 ± 0,002

6 5000 μM Limonen 12,170 ± 1,447

8,593 ± 0,358

0,869 ± 0,035

10,831 ± 0,109 a

1,517 ± 0,380 a

1 Negatif kontrol
(%1 DMSO) **
2 Pozitif Kontrol
(50 μM H2O2) **

3 500 μM Limonen

7 10000 μM

16,554 ± 0,320 a

Limonen
*Üç çalışmanın ortalama değeri ± standart sapma olarak verilmiştir.
** Galangin, limonen, naringin, puerarin ve ursolik asit maddeleriyle yapılan çalışmaların ortalama
değeri ± standart sapma olarak verilmiştir.
a

p<0.05 Negatif kontrol (%1 DMSO) ile kıyaslanmıştır.
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Şekil 4.18. Limonenin V79 hücrelerinde DNA hasarına etkisi. *
*Üç çalışmanın ortalama değeri ± standart sapma olarak verilmiştir.
a

p<0.05 Negatif kontrol (%1 DMSO) ile kıyaslanmıştır.
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Limonenin sitotoksik etki göstermediği 500, 1000, 2000, 5000 ve 10000 μM
konsantrasyonlarda V79 hücrelerinde H2O2 tarafından oluşturulan oksidatif DNA
hasarına karşı koruyucu etkilerine ilişkin üç ayrı deneyin sonuçları Tablo 4.17’de
gösterilmiştir.
Limonen pozitif kontrol (50 µM H2O2) ile kıyaslandığında 1000-10000 µM
konsantrasyon aralığında H2O2 tarafından oluşturulan oksidatif DNA hasarını
azaltmıştır. Ancak düşük (500 µM) ve yüksek (10000 µM) konsantrasyonlarda
limonenin H2O2 ile oluşturulan DNA hasarına karşı koruyuculuğu olmadığı
gözlenmiştir (p<0.05) (Tablo 4.17) (Şekil 4.19).
Tablo 4.17. Limonenin V79 hücrelerinde H2O2 ile oluşturulan oksidatif DNA
hasarına etkisine ilişkin bulgular. *
Kuyruk Uzunluğu

Kuyruk

Kuyruk Momenti

Ortalama

Yoğunluğu

Ortalama

(±standart sapma)

Ortalama

(±standart sapma)

(±standart
sapma)

1
2
3
4
5
6
7

Negatif kontrol
(%1 DMSO) **
Pozitif Kontrol
(50 μM H2O2) **
50 μM H2O2 +
500 μM Limonen
50 μM H2O2 +
1000 μM Limonen
50 μM H2O2 +
2000 μM Limonen
50 μM H2O2 +
5000 μM Limonen
50 μM H2O2 +
10000 μM Limonen

13,408 ± 0,826

8,932 ± 3,460

1,038 ± 0,447

23,127 ± 3,255 a

19,264 ± 1,915 a

2,731 ± 0,119 a

18,562 ± 0,375 a,b

12,342 ± 0,487 a,b 1,609 ± 0,122 a,b

16,194 ± 0,228 b

10,990 ± 0,693 b

1,396 ± 0,172 b

14,746 ± 0,087 b

9,507 ± 0,201 b

1,291 ± 0,311 b

13,367 ± 1,167 b

8,785 ± 0,863 b

1,072 ± 0,083 b

18,615 ± 0,276 a,b

10,508 ± 0,471 a,b 1,598 ± 0,238 a,b

*Üç çalışmanın ortalama değeri ± standart sapma olarak verilmiştir.
** Galangin, limonen, naringin, puerarin ve ursolik asit maddeleriyle yapılan çalışmaların ortalama
değeri ± standart sapma olarak verilmiştir.
a

p<0.001 Negatif kontrol (%1 DMSO); b p<0.05 Pozitif kontrol (50 μM H2O2) ile kıyaslanmıştır.
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Şekil 4.19. Limonenin V79 hücrelerinde H2O2 ile oluşturulan oksidatif DNA
hasarına etkisi. *
*Üç çalışmanın ortalama değeri ± standart hata olarak verilmiştir.
a

p<0.05 Negatif kontrol (%1 DMSO); b p<0.05 Pozitif kontrol (50 μM H2O2) ile kıyaslanmıştır.
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Limonenin

Mikroçekirdek

(MÇ)

Yöntemi

ile

Genotoksisite

ve

Antigenotoksisitesinin Değerlendirilmesine İlişkin Bulgular
Limonenin Lenfosit Hücrelerinde Sitokenezi Bloke Edilmiş Mikroçekirdek (MÇ)
Yöntemi ile Genotoksisite ve H2O2 ile Oluşturulan Oksidatif Hasara Karşı
Antigenotoksisitesinin Değerlendirilmesine İlişkin Bulgular
Limonenin sitotoksik etki göstermediği 500, 1000, 2000, 5000 ve 10000 μM
konsantrasyonlarda lenfosit hücrelerinde genotoksik etkisi ve H2O2’nin lenfositlerde
neden

olduğu

genotoksik

etkiye

karşı

koruyuculuğunun

MÇ

yöntemiyle

değerlendirilmesine ilişkin üç ayrı deneyin sonuçları Tablo 4.18 ve 4.19’da
gösterilmiştir.
Negatif kontrol grubu (%1 DMSO) ile kıyaslandığında limonenin 500-5000
µM konsantrasyon aralığında MÇ sayısında anlamlı bir artışa neden olmadığı
gözlenirken 10000 µM limonen uygulanan gruplarda MÇ sayısında artış gözlenmiş
ancak bu artışın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı saptanmıştır. 2000 µM
konsantrasyonda limonenin negatif kontrol grubuyla kıyaslandığında MÇ sayısını
istatistiksel olarak azalttığı belirlenmiştir (p<0.05) (Tablo 4.18) (Şekil 4.20).
500-10000 µM konsantrasyon aralığında limonen 50 µM H2O2’nin neden
olduğu MÇ sayısındaki artışı azaltmıştır (p<0.05) (Tablo 4.18) (Şekil 4.20).
Limonen negatif kontrole kıyasla NBİ değerlerini değiştirmemiş ve NBİ
değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark görülmemiştir (p<0.05) (Tablo 4.19)
(Şekil 4.21).
Limonen pozitif kontrole (50 µM H2O2) kıyasla NBİ değerlerini artırmış olsa
da bu değerlerdeki artış istatistiksel olarak anlamlı değildir (p<0.05) (Tablo 4.19)
(Şekil 4.21).
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Tablo 4.18. Limonenin lenfositlerde MÇ sayısına etkisinin değerlendirilmesine
ilişkin bulgular. *

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

(-) Kontrol (%1 DMSO) **
(+) Kontrol (50 µM H2O2) **
500 µM Limonen
1000 µM Limonen
2000 µM Limonen
5000 µM Limonen
10000 µM Limonen
50 µM H2O2 + 500 µM Limonen
50 µM H2O2 + 1000 µM Limonen
50 µM H2O2 + 2000 µM Limonen
50 µM H2O2 + 5000 µM Limonen
50 µM H2O2 + 10000 µM Limonen

MÇ/1000
hücre
3,33
18,67
3
1,67
0,33
2,33
4,33
9
6,33
4,67
4,33
6,67

%MN ± Standart Hata
0,333 ± 0,105
1,867 ± 0,247 a
0,300 ± 0,099 b
0,167 ± 0,074 b
0,033 ± 0,033 a,b
0,233 ± 0,088 b
0,433 ± 0,120 b
0,900 ± 0,172 a,b
0,633 ± 0,145 b
0,467 ± 0,124 b
0,433 ± 0,120 b
0,667 ± 0,149 b

*Üç çalışmanın ortalama değeri ± standart hata olarak verilmiştir.
** Galangin, limonen, naringin, puerarin ve ursolik asit maddeleriyle yapılan çalışmaların ortalama
değeri ± standart sapma olarak verilmiştir.
a

p<0.05 Negatif kontrol (%1 DMSO); b p<0.05 Pozitif kontrol (50 μM H2O2) ile kıyaslanmıştır.

Şekil 4.20. Limonenin lenfositlerde MÇ sayılarına etkisi. *
*Üç çalışmanın ortalama değeri ± standart hata olarak verilmiştir.
a

p<0.05 Negatif kontrol (%1 DMSO); b p<0.05 Pozitif kontrol (50 μM H2O2) ile kıyaslanmıştır.
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Tablo 4.19. Limonenin lenfositlerde NBİ değerlerine etkisinin değerlendirilmesine
ilişkin bulgular. *
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

(-) Kontrol (%1 DMSO) **
(+) Kontrol (50 µM H2O2) **
500 µM Limonen
1000 µM Limonen
2000 µM Limonen
5000 µM Limonen
10000 µM Limonen
50 µM H2O2 + 500 µM Limonen
50 µM H2O2 + 1000 µM Limonen
50 µM H2O2 + 2000 µM Limonen
50 µM H2O2 + 5000 µM Limonen
50 µM H2O2 + 10000 µM Limonen

NBİ ± Standart Sapma
2,13 ± 0,014
1,672 ± 0,005
2,525 ± 0,128
2,446 ± 0,121
2,417 ± 0,063
2,488 ± 0,073
1,547 ± 0,117
1,891 ± 0,010
1,977 ± 0,004
1,997 ± 0,072
1,708 ± 0,127
1,532 ± 0,130

*Üç çalışmanın ortalama değeri ± standart sapma olarak verilmiştir.
** Galangin, limonen, naringin, puerarin ve ursolik asit maddeleriyle yapılan çalışmaların ortalama
değeri ± standart sapma olarak verilmiştir.
a

p<0.05 Negatif kontrol (%1 DMSO); b p<0.05 Pozitif kontrol (50 μM H2O2) ile kıyaslanmıştır.

Şekil 4.21. Limonenin lenfositlerde NBİ değerlerine etkisi*
*Üç çalışmanın ortalama değeri± standart sapma olarak verilmiştir.
a

p<0.05 Negatif kontrol (%1 DMSO); b p<0.05 Pozitif kontrol (50 μM H2O2) ile kıyaslanmıştır.
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Limonenin V79 Hücrelerinde Mikroçekirdek (MÇ) Yöntemi ile Genotoksisite ve
H2 O2

ile

Oluşturulan

Oksidatif

Hasara

Karşı

Antigenotoksisitesinin

Değerlendirilmesine İlişkin Bulgular
Limonenin sitotoksik etki göstermediği 500, 1000, 2000, 5000 ve 10000 μM
konsantrasyonlarda V79 hücrelerinde genotoksik etkisi ve H2O2’nin V79 hücrelerinde
neden

olduğu

genotoksik

etkiye

karşı

koruyuculuğunun

MÇ

yöntemiyle

değerlendirilmesine ilişkin üç ayrı deneyin sonuçları Tablo 4.20’de gösterilmiştir.
Negatif kontrol (%1 DMSO) ile kıyaslandığında 500-5000 µM konsantrasyon
aralığında MÇ sayısında anlamlı bir farka neden olmadığı gözlenirken 10000 µM
limonen uygulanan gruplarda negatif kontrole kıyasla MÇ sayısında artış saptanmıştır
(p<0.05) (Tablo 4.20) (Şekil 4.22).
Çalışılan konsantrasyonlarında limonen 50 μM H2O2’nin neden olduğu MÇ
sayısındaki artışı azaltmıştır (p<0.05) (Tablo 4.20) (Şekil 4.22).
Tablo 4.20. Limonenin lenfositlerde MÇ sayısına etkisinin değerlendirilmesine
ilişkin bulgular. *

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

(-) Kontrol (%1 DMSO) **
(+) Kontrol (50 µM H2O2) **
500 µM Limonen
1000 µM Limonen
2000 µM Limonen
5000 µM Limonen
10000 µM Limonen
50 µM H2O2 + 500 µM Limonen
50 µM H2O2 + 1000 µM Limonen
50 µM H2O2 + 2000 µM Limonen
50 µM H2O2 + 5000 µM Limonen
50 µM H2O2 + 10000 µM Limonen

MÇ/1000
hücre
5,67
20
4
3,33
3
4,67
6,33
11,33
6,67
3,67
6
8,33

%MN ± Standart Hata
0,566 ± 0,137
2,000 ± 0,255 a
0,400 ± 0,115 b
0,333 ± 0,105 b
0,300 ± 0,099 b
0,467 ± 0,124 b
0,633 ± 0,145 a
1,133 ± 0,193 a,b
0,667 ± 0,149 b
0,367 ± 0,110 b
0,600 ± 0,141 b
0,833 ± 0,166 b

*Üç çalışmanın ortalama değeri ± standart hata olarak verilmiştir.
** Galangin, limonen, naringin, puerarin ve ursolik asit maddeleriyle yapılan çalışmaların ortalama
değeri ± standart sapma olarak verilmiştir.
a

p<0.05 Negatif kontrol (%1 DMSO); b p<0.05 Pozitif kontrol (50 μM H2O2) ile kıyaslanmıştır.
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Şekil 4.22. Limonenin V79 hücrelerinde MÇ sayılarına etkisi. *
*Üç çalışmanın ortalama değeri ± standart hata olarak verilmiştir.
a

p<0.05 Negatif kontrol (%1 DMSO); b p<0.05 Pozitif kontrol (50 μM H2O2) ile kıyaslanmıştır.

4.3. Naringin ile Elde Edilen Bulgular
4.3.1. Naringinin Troloks Eşdeğer Antioksidan Kapasite (TEAK) Yöntemi
ile Antioksidan Kapasitesinin Değerlendirilmesine İlişkin Bulgular
1-2000 μM konsantrasyon aralığında naringinin ABTS çözeltisine karşı
antioksidan kapasitesi incelendiğinde 5 μM ve üzerindeki konsantrasyonlarda
naringinin ABTS’ye karşı antioksidan aktivite gösterdiği bulunmuştur (p<0.05).
Çalışılan konsantrasyon aralığında naringinin troloksa kıyasla daha az antioksidan
kapasite gösterdiği saptanmıştır (p<0.05) (Tablo 4.21) (Şekil 4.23 ve Şekil 4.24).
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Tablo 4.21. TEAK yöntemine göre troloks ve naringinin antioksidan kapasitelerine
ilişkin bulgular. *
Çözeltilerin Verdiği Ortalama
Absorbans Değerleri
(±standart sapma)

1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10

EtOH+ABTS
1 µM Troloks+ABTS
1 µM Naringin+ABTS
2 µM Troloks+ABTS
2 µM Naringin+ABTS
5 µM Troloks+ABTS
5 µM Naringin+ABTS
10 µM Troloks+ABTS
10 µM Naringin+ABTS
20 µM Troloks+ABTS
20 µM Naringin+ABTS
50 µM Troloks+ABTS
50 µM Naringin+ABTS
100 µM Troloks+ABTS
100 µM Naringin+ABTS
200 µM Troloks+ABTS
200 µM Naringin+ABTS
500 µM Troloks+ABTS
500 µM Naringin+ABTS

0,832 ± 0,005
0,757 ± 0,052 a
0,827 ± 0,049
0,671 ± 0,073 a
0,778 ± 0,047 b
0,539 ± 0,032 a
0,733 ± 0,051 a,b
0,441 ± 0,017 a
0,721 ±0,049 a,b
0,195 ± 0,066 a
0,713 ±0,049 a,b
0,161 ± 0,007 a
0,706 ± 0,049 a,b
0,051 ± 0,002 a
0,677 ± 0,060 a,b
0,044 ± 0,001 a
0,672 ± 0,060 a,b
0,091 ± 0,012 a
0,657 ± 0,062 a,b

11
11
12
12

1000 µM Troloks+ABTS
1000 µM Naringin+ABTS
2000 µM Troloks+ABTS
2000 µM Naringin+ABTS

0,060 ± 0,002 a
0,589 ± 0,059 a,b
0,013 ± 0,003 a
0,537 ± 0,056 a,b

*Sonuçlar üç çalışmanın ortalama değeri ± standart sapma olarak verilmiştir.
a

p<0.05 Etanol+ABTS; b p<0.05 Troloks ile karşılaştırılmıştır.
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Şekil 4.23. TEAK yöntemine göre troloks ve naringinin antioksidan kapasiteleri. *
*Sonuçlar üç çalışmanın ortalama değeri ± standart sapma olarak verilmiştir.
a

p<0.05 Etanol+ABTS; b p<0.05 Troloks ile karşılaştırılmıştır.

Şekil 4.24. TEAK yöntemine göre troloks ve naringinin ABTS radikalinin
oksidasyonuna etkileri. *
*Sonuçlar üç çalışmanın ortalama değeri ve standart sapma olarak verilmiştir.
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4.3.2. Naringinin Sitotoksisitesine İlişkin Bulgular
Naringinin Nötral Kırmızı Alım (NKA) Yöntemi ile Sitotoksisitesinin
Değerlendirilmesine İlişkin Bulgular
10-20000 µM konsantrasyon aralığında naringinin V79 hücrelerinde yapılan
NKA deneyi sonucunda negatif kontrol (%1 DMSO) ile kıyaslandığında 0-500 μM
konsantrasyon aralığında V79 hücrelerinde önemli bir sitotoksik etki oluşturmadığı
ancak 1000-20000 μM konsantrasyon aralığında hücreler üzerinde daha fazla
sitotoksik etkiye sahip olduğu gözlenmiştir. V79 hücreleri için naringinin IC50 değeri
1976,4 μM olarak belirlenmiştir (Tablo 4.22) (Şekil 4.25).
Tablo 4.22. NKA yöntemine göre naringinin V79 hücrelerinde sitotoksik etkisi. *
Yaşayan Hücre Ortalama

Yaşayan

Absorbans Değerleri

Hücre

(±standart sapma)

Yüzdeleri
(%)

1

(-) Kontrol (%1 DMSO)

0,439 ± 0,001

100,00

2

10 μM Naringin

0,426 ± 0,002

97,06

3

100 μM Naringin

0,385 ± 0,002

87,72

4

500 μM Naringin

0,343 ± 0,004

78,03

5

1000 μM Naringin

0,302 ± 0,010

68,72

6

2000 μM Naringin

0,217 ± 0,102

49,41

7

5000 μM Naringin

0,174 ± 0,058

39,70

8

10000 μM Naringin

0,080 ± 0,008

18,18

9

20000 μM Naringin

0,078 ± 0,013

17,76

* Sonuçlar üç çalışmanın ortalama değeri ± standart sapma olarak verilmiştir.
Negatif kontrol (%1 DMSO) ile karşılaştırılmıştır.
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Şekil 4.25. NKA yöntemine göre naringinin V79 hücrelerinde sitotoksik etkisi. *
*Sonuçlar üç çalışmanın ortalama değeri olarak verilmiştir.
Negatif kontrol (%1 DMSO) ile karşılaştırılmıştır.

Naringinin 3-(4,5-Dimetiltiyazol-2-il)- 2,5-difeniltetrazolyum bromür (MTT)
Yöntemi ile Sitotoksisitesinin Değerlendirilmesine İlişkin Bulgular
10-20000 µM konsantrasyon aralığında naringinin V79 hücrelerinde yapılan
MTT deneyi sonucunda negatif kontrol (%1 DMSO) ile kıyaslandığında 1-2000 μM
konsantrasyon aralığında V79 hücrelerinde önemli bir sitotoksik etki oluşturmadığı
ancak 5000-20000 μM konsantrasyon aralığında hücreler üzerinde daha fazla
sitotoksik etkiye sahip olduğu gözlenmiştir. V79 hücreleri için naringinin IC50 değeri
9026 μM olarak belirlenmiştir (Tablo 4.23) (Şekil 4.26).
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Tablo 4.23. MTT yöntemine göre naringinin V79 hücrelerinde sitotoksik etkisi. *
Yaşayan Hücre Ortalama
Absorbans Değerleri
(±standart sapma)
1

(-) Kontrol (%1 DMSO)

1,117 ± 0,123

Yaşayan
Hücre
Yüzdeleri
(%)
100,00

2

10 μM Naringin

1,050 ± 0,062

95,06

3

100 μM Naringin

0,964 ± 0,131

86,74

4

500 μM Naringin

0,921 ± 0,232

82,35

5

1000 μM Naringin

0,934 ± 0,147

83,85

6

2000 μM Naringin

0,895 ± 0,109

80,51

7

5000 μM Naringin

0,804 ± 0,089

72,61

8

10000 μM Naringin

0,497 ± 0,063

45,13

9

20000 μM Naringin

0,093 ± 0,022

8,36

* Sonuçlar üç çalışmanın ortalama değeri ± standart sapma olarak verilmiştir.
Negatif kontrol (%1 DMSO) ile karşılaştırılmıştır.
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Şekil 4.26. MTT yöntemine göre naringinin V79 hücrelerinde sitotoksik etkisi. *
*Sonuçlar üç çalışmanın ortalama değeri olarak verilmiştir.
Negatif kontrol (%1 DMSO) ile karşılaştırılmıştır.
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4.3.3. Naringinin Genotoksisitesine İlişkin Bulgular
Naringinin Tek Hücre Jel Elektroforez (COMET) Yöntemi ile Genotoksisite ve
Antigenotoksisitesinin Değerlendirilmesine İlişkin Bulgular
Naringinin Lenfosit Hücrelerinde Tek Hücre Jel Elektroforez (COMET)
Yöntemi ile Genotoksisite ve H2O2 ile Oluşturulan Oksidatif DNA Hasarına Karşı
Antigenotoksisitesinin Değerlendirilmesine İlişkin Bulgular
Naringinin sitotoksik etki göstermediği 50, 100, 500, 1000 ve 2000 μM
konsantrasyonlarda insan periferik kan lenfosit hücrelerinde oluşturduğu DNA
hasarına ilişkin üç ayrı deneyin sonuçları Tablo 4.24’te gösterilmiştir.
Naringinin negatif kontrol (%1 DMSO) ile kıyaslandığında sadece 500 µM
konsantrasyonda naringinin DNA hasarını azalttığı ve 2000 µM konsantrasyonda
DNA hasarını artırdığı gözlenmiştir (p<0.05). Fpg proteini ilavesinde ise tüm
konsantrasyonlarda Fpg proteini ilave edilmeksizin elde edilen sonuçlara göre
istatistiksel olarak artış gözlenmiştir (p<0.05) (Tablo 4.24) (Şekil 4.27).
Sitotoksisite değerlendirmesinden elde edilen sonuçlara göre naringinin
sitotoksik etki göstermediği 50, 100, 500, 1000 ve 2000 μM konsantrasyonlarda insan
periferik kan lenfosit hücrelerinde H2O2 tarafından oluşturulan oksidatif DNA hasarına
karşı koruyucu etkilerine ilişkin üç ayrı deneyin sonuçları Tablo 4.25’te gösterilmiştir.
Naringin pozitif kontrol (50 µM H2O2) ile kıyaslandığında 50-2000 μM
konsantrasyon aralığında H2O2 tarafından oluşturulan oksidatif DNA hasarını
istatistiksel olarak anlamlı şekilde azaltmıştır (p<0.05). Fpg proteini ilavesinde ise tüm
konsantrasyonlarda Fpg proteini ilave edilmeksizin elde edilen sonuçlara göre
istatistiksel olarak artış gözlenmiştir (p<0.05) (Tablo 4.25) (Şekil 4.28).
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Tablo 4.24. Naringinin lenfositlerde DNA hasarına etkisine ilişkin bulgular.*

1

Negatif kontrol

Kuyruk Uzunluğu

Kuyruk Yoğunluğu

Kuyruk Momenti

Ortalama

Ortalama

Ortalama

(±standart sapma)

(±standart sapma)

(±standart sapma)

9,684 ± 0,249

2,602 ± 0,967

0,310 ± 0,066

15,647 ± 0,633 b

4,182 ± 1,273 b

0,599 ± 0,387 b

19,613 ± 0,317 a

6,105 ± 0,877 a

0,733 ± 0,103 a

25,734 ± 1,378 a,b

10,761 ± 0,665 a,b

1,259 ± 0,395 a,b

9,514 ± 1,030

2,112 ± 0,573

0,300 ± 0,208

(%1 DMSO) **
2

Negatif kontrol
(%1 DMSO) + Fpg
**

3

Pozitif Kontrol
(50 μM H2O2) **

4

Pozitif Kontrol
(50 μM H2O2) +
Fpg **

5
6

50 μM Naringin
50 μM Naringin +

14,951 ± 0,478

b

3,438 ± 1,075

b

0,541 ± 0,139 b

Fpg
7
8

100 μM Naringin
100 μM Naringin +

9,003 ± 0,580
14,846 ± 0,361

1,806 ± 0,100
b

3,079 ± 1,161

0,273 ± 0,149
b

0,529 ± 0,046 b

Fpg
9

500 μM Naringin

8,432 ± 0,588 a

1,431 ± 0,133 a

0,210 ± 0,042 a

10

500 μM Naringin +

12,629 ± 0,468 a,b

2,757 ± 0,589 a,b

0,409 ± 0,123 a,b

Fpg
11

1000 μM Naringin

9,232 ± 0,339

1,825 ± 0,068

0,247 ± 0,033

12

1000 μM Naringin

13,061 ± 0,782 b

2,770 ± 0,979 b

0,423 ± 0,131 b

+ Fpg
13

2000 μM Naringin

10,913 ± 0,757 a

3,064 ± 0,138 a

0,397 ± 0,079 a

14

2000 μM Naringin

16,345 ± 0,264 a,b

4,676 ± 0,690 a,b

0,618 ± 0,187 a,b

+ Fpg
*Üç çalışmanın ortalama değeri ± standart sapma olarak verilmiştir.
** Galangin, limonen, naringin, puerarin ve ursolik asit maddeleriyle yapılan çalışmaların ortalama
değeri ± standart sapma olarak verilmiştir.
a

p<0.05 Negatif kontrol (%1 DMSO);
kıyaslanmıştır.

b

p<0.05 Fpg proteini ilave edilmeden elde edilen veriler ile
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Şekil 4.27. Naringinin lenfositlerde DNA hasarına etkisi. *
*Üç çalışmanın ortalama değeri ± standart sapma olarak verilmiştir.
a

p<0.05 Negatif kontrol (%1 DMSO);
kıyaslanmıştır.

b

p<0.05 Fpg proteini ilave edilmeden elde edilen veriler ile
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Tablo 4.25. Naringinin lenfositlerde H2O2 ile oluşturulan oksidatif DNA hasarına
etkisine ilişkin bulgular. *
Kuyruk Uzunluğu
Ortalama
(±standart sapma)

Kuyruk Yoğunluğu
Ortalama
(±standart sapma)

Kuyruk Momenti
Ortalama
(±standart sapma)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Negatif kontrol
(%1 DMSO) **
Negatif kontrol
(%1 DMSO) +
Fpg **
Pozitif Kontrol
(50 μM H2O2) **
Pozitif Kontrol
(50 μM H2O2) +
Fpg **
50 μM H2O2 +
50 μM Naringin
50 μM H2O2
50 μM Naringin
+ Fpg
50 μM H2O2 +
100 μM Naringin
50 μM H2O2
100 μM
Naringin + Fpg
50 μM H2O2 +
500 μM Naringin
50 μM H2O2
500 μM Naringin
+ Fpg
50 μM H2O2 +
1000 μM
Naringin
50 μM H2O2
1000 μM
Naringin + Fpg
50 μM H2O2 +
2000 μM
Naringin
50 μM H2O2
2000 μM
Naringin + Fpg

9,684 ± 0,249

2,602 ± 0,967

0,310 ± 0,066

15,647 ± 0,633 c

4,182 ± 1,273 c

0,599 ± 0,387 c

19,613 ± 0,317 a

6,105 ± 0,877 a

0,733 ± 0,103 a

25,734 ± 1,378 a,c

10,761 ± 0,665 a,c

1,259 ± 0,395 a,c

11,689 ± 0,582 a,b

4,194 ± 0,478 a,b

0,599 ± 0,154 a,b

22,823 ± 0,720 a,b,c

9,466 ± 0,343 a,b,c

1,164 ± 0,210 a,b,c

11,290 ± 0,317 a,b

4,051 ± 0,274 a,b

0,498 ± 0,178 a,b

20,967 ± 1,723 a,b,c

8,351 ± 0,262 a,b,c

0,955 ± 0,029 a,b,c

10,204 ± 0,577 b

3,682 ± 0,354 b

0,438 ± 0,035 b

16,353 ± 1,406 b,c

5,355 ± 0,250 b,c

0,662 ± 0,026 b,c

9,492 ± 1,339 b

2,724 ± 0,841 b

0,308 ± 0,011 b

16,026 ± 0,933 b,c

4,255 ± 0,269 b,c

0,600 ± 0,47 b,c

10,974 ± 0,928 b

2,973 ± 0,546 b

0,385 ± 0,030 b

18,334 ± 0,600 b,c

5,444 ± 0,343 a,b,c

0,849 ± 0,026 b,c

*Üç çalışmanın ortalama değeri ± standart sapma olarak verilmiştir.
** Galangin, limonen, naringin, puerarin ve ursolik asit maddeleriyle yapılan çalışmaların ortalama
değeri ± standart sapma olarak verilmiştir.
a

p<0.05 Negatif kontrol (%1 DMSO); b p<0.05 Pozitif kontrol (50 μM H2O2); c p<0.05 Fpg proteini
ilave edilmeden elde edilen veriler ile kıyaslanmıştır.
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Şekil 4.28. Naringinin lenfositlerde H2O2 ile oluşturulan oksidatif DNA hasarına
etkisi. *
*Üç çalışmanın ortalama değeri ± standart sapma olarak verilmiştir.
a

p<0.05 Negatif kontrol (%1 DMSO); b p<0.05 Pozitif kontrol (50 μM H2O2); c p<0.05 Fpg proteini
ilave edilmeden elde edilen veriler ile kıyaslanmıştır.
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Naringinin V79 Hücrelerinde Tek Hücre Jel Elektroforez (COMET) Yöntemi ile
Genotoksisite ve H2O2 ile Oluşturulan Oksidatif DNA Hasarına Karşı
Antigenotoksisitesinin Değerlendirilmesine İlişkin Bulgular
Naringinin sitotoksik etki göstermediği 50, 100, 500, 1000 ve 2000 μM
konsantrasyonlarda V79 hücrelerinde oluşturduğu DNA hasarına ilişkin üç ayrı
deneyin sonuçları Tablo 4.26’da gösterilmiştir.
Naringinin negatif kontrol (%1 DMSO) ile kıyaslandığında V79 hücrelerinde
DNA hasarı oluşturmadığı saptanmıştır (p<0.05). (Tablo 4.26) (Şekil 4.29).
Tablo 4.26. Naringinin V79 hücrelerinde DNA hasarına etkisine ilişkin bulgular. *
Kuyruk Uzunluğu

Kuyruk Yoğunluğu

Kuyruk Momenti

Ortalama

Ortalama

Ortalama

(±standart sapma)

(±standart sapma)

(±standart sapma)

13,408 ± 0,826

8,932 ± 3,460

1,038 ± 0,447

23,127 ± 3,255 a

19,264 ± 1,915 a

2,731 ± 0,119 a

3 50 μM Naringin

11,752 ± 2,259

8,685 ± 0,181

0,962 ± 0,030

4 100 μM Naringin

11,571 ± 0,959

8,323 ± 1,875

0,918 ± 0,020

5 500 μM Naringin

10,937 ± 0,647

7,319 ± 0,849

0,741 ± 0,049

6 1000 μM Naringin

12,524 ± 0,353

8,412 ± 0,360

0,932 ± 0,049

7 2000 μM Naringin

14,522 ± 0,443

10,312 ± 0,398

1,393 ± 0,316

1 Negatif kontrol
(%1 DMSO) **

2 Pozitif Kontrol
(50 μM H2O2) **

*Üç çalışmanın ortalama değeri ± standart sapma olarak verilmiştir.
** Galangin, limonen, naringin, puerarin ve ursolik asit maddeleriyle yapılan çalışmaların ortalama
değeri ± standart sapma olarak verilmiştir.
a

p<0.05 Negatif kontrol (%1 DMSO) ile kıyaslanmıştır.
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Şekil 4.29. Naringinin V79 hücrelerinde DNA hasarına etkisi. *
*Üç çalışmanın ortalama değeri ± standart sapma olarak verilmiştir.
a

p<0.05 Negatif kontrol (%1 DMSO) ile kıyaslanmıştır.
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Naringinin sitotoksik etki göstermediği 50, 100, 500, 1000 ve 2000 μM
konsantrasyonlarda V79 hücrelerinde H2O2 tarafından oluşturulan oksidatif DNA
hasarına karşı koruyucu etkilere ilişkin üç ayrı deneyin sonuçları Tablo 4.27’de
gösterilmiştir.
Naringin pozitif kontrol (50 µM H2O2) ile kıyaslandığında 50-2000 μM
konsantrasyon aralığında H2O2 tarafından oluşturulan oksidatif DNA hasarını
istatistiksel olarak anlamlı derecede azaltmıştır (p<0.05) (Tablo 4.27) (Şekil 4.30).
Tablo 4.27. Naringinin V79 hücrelerinde H2O2 ile oluşturulan oksidatif DNA
hasarına etkisine ilişkin bulgular *
Kuyruk Uzunluğu
Ortalama
(±standart sapma)

1
2
3
4
5
6
7

Negatif kontrol
(%1 DMSO)
**
Pozitif Kontrol
(50 μM H2O2)
**
50 μM H2O2 +
50 μM
Naringin
50 μM H2O2 +
100 μM
Naringin
50 μM H2O2 +
500 μM
Naringin
50 μM H2O2 +
1000 μM
Naringin
50 μM H2O2 +
2000 μM
Naringin

Kuyruk Yoğunluğu
Ortalama
(±standart sapma)

Kuyruk Momenti
Ortalama
(±standart sapma)

13,408 ± 0,826

8,932 ± 3,460

1,038 ± 0,447

23,127 ± 3,255 a

19,264 ± 1,915 a

2,731 ± 0,119 a

19,142 ± 0,117 a,b

14,356 ± 0,816 a,b

1,913 ± 0,071 a,b

17,184 ± 1,281 a,b

11,577 ± 0,770 a,b

1,623 ± 0,719 a,b

14,047 ± 0,730 b

9,649 ± 0,276 b

1,238 ± 0,400 b

15,482 ± 0,050 b

10,875 ± 0,518 b

1,601 ± 0,253 b

17,460 ± 0,007 a,b

12,306 ± 0,254 a,b

1,918 ± 0,055 a,b

*Üç çalışmanın ortalama değeri ± standart sapma olarak verilmiştir.
** Galangin, limonen, naringin, puerarin ve ursolik asit maddeleriyle yapılan çalışmaların ortalama
değeri ± standart sapma olarak verilmiştir.
a

p<0.05 Negatif kontrol (%1 DMSO); b p<0.05 Pozitif kontrol (50 μM H2O2) ile kıyaslanmıştır.
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Şekil 4.30. Naringinin V79 hücrelerinde H2O2 ile oluşturulan oksidatif DNA hasarına
etkisi. *
*Üç çalışmanın ortalama değeri ± standart sapma olarak verilmiştir.
a

p<0.05 Negatif kontrol (%1 DMSO); b p<0.05 Pozitif kontrol (50 μM H2O2) ile kıyaslanmıştır.
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Naringinin

Mikroçekirdek

(MÇ)

Yöntemi

ile

Genotoksisite

ve

Antigenotoksisitesinin Değerlendirilmesine İlişkin Bulgular
Naringinin Lenfosit Hücrelerinde Sitokenezi Bloke Edilmiş (MÇ) Yöntemi ile
Genotoksisite

ve

H2O2

ile

Oluşturulan

Oksidatif

Hasara

Karşı

Antigenotoksisitesinin Değerlendirilmesine İlişkin Bulgular
Naringinin sitotoksik etki göstermediği 50, 100, 500, 1000 ve 2000 μM
konsantrasyonlarda lenfosit hücrelerinde genotoksik etkisi ve H2O2’nin lenfositlerde
neden

olduğu

genotoksik

etkiye

karşı

koruyuculuğunun

MÇ

yöntemiyle

değerlendirilmesine ilişkin üç ayrı deneyin sonuçları Tablo 4.28 ve 4.29’da
gösterilmiştir.
Negatif kontrol grubu (%1 DMSO) ile kıyaslandığında 50 ve 100 µM
konsantrasyonlarda aralığında MÇ sayısında anlamlı bir farka neden olmadığı
gözlenirken 500 ve 1000 μM naringin uygulanan gruplarda MÇ sayısında istatistiksel
olarak anlamlı bir azalma saptanmış ve yüksek konsantrasyonda (2000 µM) naringinin
negatif kontrole kıyasla MÇ sayısında azalmaya neden olmadığı gözlenmiştir (p<0.05)
(Tablo 4.28) (Şekil 4.31).
Çalışılan konsantrasyonlarında naringin konsantrasyona bağlı bir şekilde 50
µM H2O2’nin neden olduğu MÇ sayısındaki artışı azaltmıştır (p<0.05) (Tablo 4.28)
(Şekil 4.31).
Naringin negatif kontrole kıyasla NBİ değerlerini değiştirmemiş ve NBİ
değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark görülmemiştir (p<0.05) (Tablo 4.29)
(Şekil 4.32).
Naringin pozitif kontrole (50 µM H2O2) kıyasla NBİ değerlerini artırmış olsa
da bu değerlerdeki artış istatistiksel olarak anlamlı değildir (p<0.05) (Tablo 4.29)
(Şekil 4.32).
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Tablo 4.28. Naringinin lenfositlerde MÇ sayısına etkisinin değerlendirilmesine
ilişkin bulgular. *

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

(-) Kontrol (%1 DMSO) **
(+) Kontrol (50 µM H2O2) **
50 µM Naringin
100 µM Naringin
500 µM Naringin
1000 µM Naringin
2000 µM Naringin
50 µM H2O2 + 50 µM Naringin
50 µM H2O2 + 100 µM Naringin
50 µM H2O2 + 500 µM Naringin
50 µM H2O2 + 1000 µM Naringin
50 µM H2O2 + 2000 µM Naringin

MÇ/1000
hücre
3,33
18,67
2,67
1,67
0,67
0,33
2,67
15,33
7,67
3,33
3,33
4,67

%MN ± Standart Hata
0,333 ± 0,105
1,867 ± 0,247 a
0,267 ± 0,094 b
0,167 ± 0,074 b
0,067 ± 0,047 a,b
0,033 ± 0,033 a,b
0,267 ± 0,094 b
1,533 ± 0,224 a,b
0,767 ± 0,159 a,b
0,333 ± 0,105 b
0,333 ± 0,105 b
0,467 ± 0,124 b

*Üç çalışmanın ortalama değeri ± standart hata olarak verilmiştir.
** Galangin, limonen, naringin, puerarin ve ursolik asit maddeleriyle yapılan çalışmaların ortalama
değeri ± standart sapma olarak verilmiştir.
a

p<0.05 Negatif kontrol (%1 DMSO); b p<0.05 Pozitif kontrol (50 μM H2O2) ile kıyaslanmıştır.

Şekil 4.31. Naringinin lenfositlerde MÇ sayılarına etkisi. *
*Üç çalışmanın ortalama değeri ± standart hata olarak verilmiştir.
a

p<0.05 Negatif kontrol (%1 DMSO); b p<0.05 Pozitif kontrol (50 μM H2O2) ile kıyaslanmıştır.
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Tablo 4.29. Naringinin lenfositlerde NBİ değerlerine etkisinin değerlendirilmesine
ilişkin bulgular. *
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

(-) Kontrol (%1 DMSO) **
(+) Kontrol (50 µM H2O2) **
50 µM Naringin
100 µM Naringin
500 µM Naringin
1000 µM Naringin
2000 µM Naringin
50 µM H2O2 + 50 µM Naringin
50 µM H2O2 + 100 µM Naringin
50 µM H2O2 + 500 µM Naringin
50 µM H2O2 + 1000 µM Naringin
50 µM H2O2 + 2000 µM Naringin

NBİ ± Standart Hata
2,13 ± 0,014
1,672 ± 0,005
2,656 ± 0,056
2,568 ± 0,5022
2,560 ± 0,059
2,549 ± 0,057
2,538 ± 0,036
1,859 ± 0,114
1,734 ± 0,016
1,629 ± 0,108
1,645 ± 0,074
1,619 ± 0,035

*Üç çalışmanın ortalama değeri ± standart hata olarak verilmiştir.
** Galangin, limonen, naringin, puerarin ve ursolik asit maddeleriyle yapılan çalışmaların ortalama
değeri ± standart sapma olarak verilmiştir.
a

p<0.05 Negatif kontrol (%1 DMSO); b p<0.05 Pozitif kontrol (50 μM H2O2) ile kıyaslanmıştır.

Şekil 4.32. Naringinin lenfositlerde NBİ değerlerine etkisi. *
*Üç çalışmanın ortalama değeri ± standart hata olarak verilmiştir.
a

p<0.05 Negatif kontrol (%1 DMSO); b p<0.05 Pozitif kontrol (50 μM H2O2) ile kıyaslanmıştır.
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Naringinin V79 Hücrelerinde Mikroçekirdek (MÇ) Yöntemi ile Genotoksisite ve
H2 O2

ile

Oluşturulan

Oksidatif

Hasara

Karşı

Antigenotoksisitesinin

Değerlendirilmesine İlişkin Bulgular
Naringinin sitotoksik etki göstermediği 50, 100, 500, 1000 ve 2000 μM
konsantrasyonlarda V79 hücrelerinde genotoksik etkisi ve H2O2’nin V79 hücrelerinde
neden

olduğu

genotoksik

etkiye

karşı

koruyuculuğunun

MÇ

yöntemiyle

değerlendirilmesine ilişkin üç ayrı deneyin sonuçları Tablo 4.30’da gösterilmiştir.
Naringinin tek başına uygulandığı gruplar negatif kontrol grubu (%1 DMSO)
ile kıyaslandığında naringinin 50-2000 μM konsantrasyon aralığında MÇ sayısında
anlamlı bir artışa neden olmadığı gözlenmiştir (p<0.05) (Tablo 4.30) (Şekil 4.33).
100-2000 µM konsantrasyon aralığında naringin 50 µM H2O2’nin neden
olduğu MÇ sayısındaki artışı istatiksel olarak anlamlı şekilde azaltmıştır (p<0.05)
(Tablo 4.30) (Şekil 4.33).
Tablo 4.30. Naringinin V79 hücrelerinde MÇ sayısına etkisinin değerlendirilmesine
ilişkin bulgular. *

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

(-) Kontrol (%1 DMSO) **
(+) Kontrol (50 µM H2O2) **
50 µM Naringin
100 µM Naringin
500 µM Naringin
1000 µM Naringin
2000 µM Naringin
50 µM H2O2 + 50 µM Naringin
50 µM H2O2 + 100 µM Naringin
50 µM H2O2 + 500 µM Naringin
50 µM H2O2 + 1000 µM Naringin
50 µM H2O2 + 2000 µM Naringin

MÇ/1000
hücre
5,67
20,00
5,33
4,33
4,00
4,00
5,67
15,67
11,33
8,67
5,33
7,67

%MN ± Standart Hata
0,567 ± 0,137
2,000 ± 0,255 a
0,533 ± 0,133 b
0,433 ± 0,120 b
0,400 ± 0,115 b
0,400 ± 0,115 b
0,567 ± 0,137 b
1,567 ± 0,227 a
1,133 ± 0,193 a,b
0,867 ± 0,169 b
0,533 ± 0,133 b
0,767 ± 0,159 b

*Üç çalışmanın ortalama değeri ± standart hata olarak verilmiştir.
** Galangin, limonen, naringin, puerarin ve ursolik asit maddeleriyle yapılan çalışmaların ortalama
değeri ± standart sapma olarak verilmiştir.
a

p<0.05 Negatif kontrol (%1 DMSO); b p<0.05 Pozitif kontrol (50 μM H2O2) ile kıyaslanmıştır.
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Şekil 4.33. Naringinin V79 hücrelerinde MÇ sayılarına etkisi. *,+
*Üç çalışmanın ortalama değeri ± standart hata olarak verilmiştir.
a

p<0.05 Negatif kontrol (%1 DMSO); b p<0.05 Pozitif kontrol (50 μM H2O2) ile kıyaslanmıştır.

4.4. Puerarin ile Elde Edilen Bulgular
4.4.1. Puerarinin Troloks Eşdeğer Antioksidan Kapasite (TEAK) Yöntemi
ile Antioksidan Kapasitesinin Değerlendirilmesine İlişkin Bulgular
1-2000 μM konsantrasyon aralığında puerarinin ABTS çözeltisine karşı
antioksidan kapasitesi incelendiğinde 2 μM ve üzerindeki konsantrasyonlarda
puerarinin ABTS’ye karşı antioksidan aktivite gösterdiği bulunmuştur (p<0.05).
Çalışılan konsantrasyon aralığında puerarinin antioksidan kapasitesi troloksa kıyasla
daha azdır (Tablo 4.31) (Şekil 4.34 ve Şekil 4.35).
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Tablo 4.31. TEAK yöntemine göre troloks ve puerarinin antioksidan kapasitelerine
ilişkin bulgular. *
Çözeltilerin Verdiği Ortalama Absorbans
Değerleri
(±standart sapma)

1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12

EtOH+ABTS
1 µM Troloks+ABTS
1 µM Puerarin+ABTS
2 µM Troloks+ABTS
2 µM Puerarin+ABTS
5 µM Troloks+ABTS
5 µM Puerarin+ABTS
10 µM Troloks+ABTS
10 µM Puerarin+ABTS
20 µM Troloks+ABTS
20 µM Puerarin+ABTS
50 µM Troloks+ABTS
50 µM Puerarin+ABTS
100 µM Troloks+ABTS
100 µM Puerarin+ABTS
200 µM Troloks+ABTS
200 µM Puerarin+ABTS
500 µM Troloks+ABTS
500 µM Puerarin+ABTS
1000 µM Troloks+ABTS
1000 µM Puerarin+ABTS
2000 µM Troloks+ABTS
2000 µM Puerarin+ABTS

0,832 ± 0,005
0,757 ± 0,052 a
0,796 ± 0,003
0,671 ± 0,073 a
0,751 ± 0,009 a,b
0,539 ± 0,032 a
0,732 ± 0,004 a,b
0,441 ± 0,017 a
0,724 ±0,005 a,b
0,195 ± 0,066 a
0,704 ±0,000 a,b
0,161 ± 0,007 a
0,465 ± 0,003 a,b
0,051 ± 0,002 a
0,424 ± 0,005 a,b
0,044 ± 0,001 a
0,388 ± 0,006 a,b
0,091 ± 0,012 a
0,312 ± 0,001 a,b
0,060 ± 0,002 a
0,162 ± 0,012 a,b
0,013 ± 0,003 a
0,020 ± 0,004 a,b

*Sonuçlar üç çalışmanın ortalama değeri ± standart sapma olarak verilmiştir.
a

p<0.05 Etanol+ABTS; b p<0.05 Troloks ile karşılaştırılmıştır.
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Şekil 4.34. TEAK yöntemine göre troloks ve puerarinin antioksidan kapasiteleri. *
*Sonuçlar üç çalışmanın ortalama değeri ± standart sapma olarak verilmiştir.
a

p<0.05 Etanol+ABTS; b p<0.05 Troloks ile karşılaştırılmıştır.

Şekil 4.35. TEAK yöntemine göre troloks ve puerarinin ABTS radikalinin
oksidasyonuna etkileri. *
*Sonuçlar üç çalışmanın ortalama değeri ve standart sapma olarak verilmiştir.
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4.4.2. Puerarinin Sitotoksisitesine İlişkin Bulgular
Puerarinin Nötral Kırımızı Alım (NKA) Yöntemi ile Sitotoksisitesinin
Değerlendirilmesine İlişkin Bulgular
25-5000 µM konsantrasyon aralığında puerarinin V79 hücrelerinde yapılan
NKA deneyi sonucunda negatif kontrol (%1 DMSO) ile kıyaslandığında 25 μM
konsantrasyonda V79 hücrelerinde önemli bir sitotoksik etki oluşturmadığı ancak 505000 μM konsantrasyon aralığında hücreler üzerinde daha fazla sitotoksik etkiye sahip
olduğu gözlenmiştir. V79 hücreleri için puerarinin IC50 değeri 51,71 μM olarak
belirlenmiştir (Tablo 4.32) (Şekil 4.36).
Tablo 4.32. NKA yöntemine göre puerarinin V79 hücrelerinde sitotoksik etkisi. *
Yaşayan Hücre Ortalama
Absorbans Değerleri
(±standart sapma)
1

(-) Kontrol (%1 DMSO)

0,439 ± 0,001

Yaşayan
Hücre
Yüzdeleri
(%)
100,00

2

25 μM Puerarin

0,368 ± 0,031

83,81

3

50 μM Puerarin

0,227 ± 0,014

51,70

4

100 μM Puerarin

0,198 ± 0,005

45,10

5

250 μM Puerarin

0,170 ± 0,005

38,73

6

500 μM Puerarin

0,152 ± 0,011

34,63

7

1000 μM Puerarin

0,138 ± 0,004

31,32

8

2000 μM Puerarin

0,121 ± 0,014

27,56

9

5000 μM Puerarin

0,100 ± 0,010

22,67

* Sonuçlar üç çalışmanın ortalama değeri ± standart sapma olarak verilmiştir.
Negatif kontrol (%1 DMSO) ile karşılaştırılmıştır.
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Şekil 4.36. NKA yöntemine göre puerarinin V79 hücrelerinde sitotoksik etkisi. *
*Sonuçlar üç çalışmanın ortalama değeri olarak verilmiştir.
Negatif kontrol (%1 DMSO) ile karşılaştırılmıştır.

Puerarinin 3-(4,5-Dimetiltiyazol-2-il)- 2,5-difeniltetrazolyum bromür (MTT)
Yöntemi ile Sitotoksisitesinin Değerlendirilmesine İlişkin Bulgular
25-5000 µM konsantrasyon aralığında puerarinin V79 hücrelerinde yapılan
MTT deneyi sonucunda negatif kontrol (%1 DMSO) ile kıyaslandığında 25-250 μM
konsantrasyon aralığında V79 hücrelerinde önemli bir sitotoksik etki oluşturmadığı
ancak 500-5000 μM konsantrasyon aralığında hücreler üzerinde daha fazla sitotoksik
etkiye sahip olduğu gözlenmiştir. V79 hücreleri için puerarinin IC50 değeri 2503,712
μM olarak belirlenmiştir (Tablo 4.33) (Şekil 4.37).
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Tablo 4.33. MTT yöntemine göre puerarinin V79 hücrelerinde sitotoksik etkisi. *
Yaşayan Hücre Ortalama
Absorbans Değerleri
(±standart sapma)
1

(-) Kontrol (%1 DMSO)

1,117 ± 0,123

Yaşayan
Hücre
Yüzdeleri
(%)
100,00

2

25 μM Puerarin

0,961 ± 0,149

86,04

3

50 μM Puerarin

0,883 ± 0,138

79,24

4

100 μM Puerarin

0,859 ± 0,084

77,24

5

250 μM Puerarin

0,833 ± 0,064

75,35

6

500 μM Puerarin

0,741 ± 0,074

67,48

7

1000 μM Puerarin

0,748 ± 0,117

67,58

8

2000 μM Puerarin

0,711 ± 0,060

64,25

9

5000 μM Puerarin

0,181 ± 0,041

16,09

*Sonuçlar üç çalışmanın ortalama değeri ± standart sapma olarak verilmiştir.
Negatif kontrol (%1 DMSO) ile karşılaştırılmıştır.
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Şekil 4.37. MTT yöntemine göre puerarinin V79 hücrelerinde sitotoksik etkisi. *
*Sonuçlar üç çalışmanın ortalama değeri olarak verilmiştir.
Negatif kontrol (%1 DMSO) ile karşılaştırılmıştır.
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4.4.3. Puerarinin Genotoksisitesine İlişkin Bulgular
Puerarinin Tek Hücre Jel Elektroforez (COMET) Yöntemi ile Genotoksisitesi ve
Antigenotoksisitesinin Değerlendirilmesine İlişkin Bulgular
Puerarinin Lenfosit Hücrelerinde Tek Hücre Jel Elektroforez (COMET)
Yöntemi ile Genotoksisite ve H2O2 ile Oluşturulan Oksidatif DNA Hasarına Karşı
Antigenotoksisitesinin Değerlendirilmesine İlişkin Bulgular
Puerarinin sitotoksik etki göstermediği 1, 5, 10, 25 ve 50 μM
konsantrasyonlarda insan periferik kan lenfosit hücrelerinde oluşturduğu DNA
hasarına ilişkin üç ayrı deneyin sonuçları Tablo 4.34’te gösterilmiştir.
Puerarinin negatif kontrol (%1 DMSO) ile kıyaslandığında 1-50 μM
konsantrasyon aralığında DNA hasarı oluşturmadığı gözlenmiştir (p<0.05). Fpg
proteini ilavesinde ise tüm konsantrasyonlarda Fpg proteini ilave edilmeksizin elde
edilen sonuçlara göre istatistiksel olarak artış gözlenmiştir (p<0.05) (Tablo 4.34)
(Şekil 4.38).
Puerarinin sitotoksik etki göstermediği 1, 5, 10, 25 ve 50 μM
konsantrasyonlarda insan periferik kan lenfosit hücrelerinde H2O2 tarafından
oluşturulan oksidatif DNA hasarına karşı koruyucu etkilere ilişkin üç ayrı deneyin
sonuçları Tablo 4.35’te gösterilmiştir.
Pozitif kontrol (50 µM H2O2) ile kıyaslandığında puerarin 1-50 µM
konsantrasyon aralığında H2O2 tarafından oluşturulan oksidatif DNA hasarını
azaltmıştır (p<0.05). Fpg proteini ilavesinde ise tüm konsantrasyonlarda Fpg proteini
ilave edilmeksizin elde edilen sonuçlara göre istatistiksel olarak artış gözlenmiştir
(p<0.05) (Tablo 4.35) (Şekil 4.39).
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Tablo 4.34. Puerarinin lenfosit hücrelerinde DNA hasarına etkisine ilişkin bulgular. *

1
2

3

4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Negatif kontrol
(%1 DMSO) **
Negatif kontrol
(%1 DMSO) +
Fpg **
Pozitif Kontrol
(50 μM H2O2)
**
Pozitif Kontrol
(50 μM H2O2) +
Fpg **
1 μM Puerarin
1 μM Puerarin
+ Fpg
5 μM Puerarin
5 μM Puerarin
+ Fpg
10 μM Puerarin
10 μM Puerarin
+ Fpg
25 μM Puerarin
25 μM Puerarin
+ Fpg
50 μM Puerarin
50 μM Puerarin

Kuyruk
Uzunluğu
Ortalama
(±standart
sapma)
9,684 ± 0,249

Kuyruk
Yoğunluğu
Ortalama
(±standart sapma)

Kuyruk Momenti
Ortalama
(±standart sapma)

2,602 ± 0,967

0,310 ± 0,066

15,647 ± 0,633 b

4,182 ± 1,273 b

0,599 ± 0,387 b

19,613 ± 0,317 a

6,105 ± 0,877 a

0,733 ± 0,103 a

25,734 ± 1,378 a,b 10,761 ± 0,665 a,b

1,259 ± 0,395 a,b

9,104 ± 0,585
15,327 ± 0,458 b

2,460 ± 0,270
3,801 ± 0,357 b

0,305 ± 0,044
0,473 ± 0,038 b

8,614 ± 1,180
15,093 ± 0,432 b

2,090 ± 0,454
3,586 ± 0,401 b

0,269 ± 0,006
0,457 ± 0,034 b

8,571 ± 0,930
14,933 ± 0,503 b

2,005 ± 0,192
3,559 ± 0,178 b

0,267 ± 0,040
0,449 ± 0,006 b

8,465 ± 0,318
14,895 ± 0,380 b

1,913 ± 0,051
3,470 ± 0,083 b

0,224 ± 0,034
0,422 ± 0,025 b

9,197 ± 0,771
15,494 ± 0,300 b

2,145 ± 0,424
3,679 ± 0,419 b

0,261 ± 0,036
0,447 ± 0,025 b

*Üç çalışmanın ortalama değeri ± standart sapma olarak verilmiştir.
** Galangin, limonen, naringin, puerarin ve ursolik asit maddeleriyle yapılan çalışmaların ortalama
değeri ± standart sapma olarak verilmiştir.
a

p<0.05 Negatif kontrol (%1 DMSO);
kıyaslanmıştır.

b

p<0.05 Fpg proteini ilave edilmeden elde edilen veriler ile
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Şekil 4.38. Puerarinin lenfositlerde DNA hasarına etkisi. *
*Üç çalışmanın ortalama değeri ± standart sapma olarak verilmiştir.
a

p<0.05Negatif kontrol (%1 DMSO);
kıyaslanmıştır.

b

p<0.05 Fpg proteini ilave edilmeden elde edilen veriler ile
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Tablo 4.35. Puerarinin lenfositlerde H2O2 ile oluşturulan oksidatif DNA hasarına
etkisine ilişkin bulgular. *
Kuyruk Uzunluğu
Ortalama
(±standart sapma)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Negatif kontrol
(%1 DMSO) **
Negatif kontrol
(%1 DMSO) +
Fpg **
Pozitif Kontrol
(50 μM H2O2)
**
Pozitif Kontrol
(50 μM H2O2) +
Fpg **
50 μM H2O2 +
1 μM Puerarin
50 μM H2O2 +
1 μM Puerarin
+ Fpg
50 μM H2O2 +
5 μM Puerarin
50 μM H2O2 +
5 μM Puerarin
+ Fpg
50 μM H2O2 +
10 μM Puerarin
50 μM H2O2 +
10 μM Puerarin
+ Fpg
50 μM H2O2 +
25 μM Puerarin
50 μM H2O2 +
25 μM Puerarin
+ Fpg
50 μM H2O2 +
50 μM Puerarin
50 μM H2O2 +
50 μM Puerarin
+ Fpg

Kuyruk
Yoğunluğu
Ortalama
(±standart sapma)

Kuyruk Momenti
Ortalama
(±standart sapma)

9,684 ± 0,249

2,602 ± 0,967

0,310 ± 0,066

15,647 ± 0,633 c

4,182 ± 1,273 c

0,599 ± 0,387 c

19,613 ± 0,317 a

6,105 ± 0,877 a

0,733 ± 0,103 a

25,734 ± 1,378 a,c

10,761 ± 0,665 a,c

1,259 ± 0,395 a,c

11,123 ± 0,992 a,b

5,668 ± 0,398 a,b

0,561 ± 0,054 a,b

20,424 ± 0,230 a,b,c

9,739 ± 0,498 a,b,c

0,919 ± 0,097 a,b,c

10,982 ± 0,421 a,b

5,259 ± 0,508 a,b

0,455 ± 0,033 a,b

18,258 ± 0,249 a,b,c

8,657 ± 0,415 a,b,c

0,898 ± 0,035 a,b,c

10,834 ± 1,241 b

4,915 ± 0,554 b

0,441 ± 0,032 b

16,523 ± 0,132 b,c

6,391 ± 0,249 b,c

0,857 ± 0,051 b,c

9,561 ± 0,334 b

3,015 ± 0,065 b

0,386 ± 0,037 b

15,385 ± 0,228 b,c

4,243 ± 0,279 b,c

0,608 ± 0,060 b,c

10,086 ± 0,832 b

4,041 ± 0,416 b

0,416 ± 0,038 b

17,311 ± 0,318 b,c

5,660 ± 0,285 b,c

0,722 ± 0,067 b,c

*Üç çalışmanın ortalama değeri ± standart sapma olarak verilmiştir.
** Galangin, limonen, naringin, puerarin ve ursolik asit maddeleriyle yapılan çalışmaların ortalama
değeri ± standart sapma olarak verilmiştir.
a

p<0.05 Negatif kontrol (%1 DMSO); b p<0.05 Pozitif kontrol (50 μM H2O2); c p<0.05 Fpg proteini
ilave edilmeden elde edilen veriler ile kıyaslanmıştır.
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Şekil 4.39. Puerarinin lenfositlerde H2O2 ile oluşturulan oksidatif DNA hasarına
etkisi. *
*Üç çalışmanın ortalama değeri ± standart sapma olarak verilmiştir.
a

p<0.05 Negatif kontrol (%1 DMSO); b p<0.05 Pozitif kontrol (50 μM H2O2); c p<0.05 Fpg proteini
ilave edilmeden elde edilen veriler ile kıyaslanmıştır.
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Puerarinin V79 Hücrelerinde Tek Hücre Jel Elektroforez (COMET) Yöntemi ile
Genotoksisite ve H2O2 ile Oluşturulan Oksidatif DNA Hasarına Karşı
Antigenotoksisitesinin Değerlendirilmesine İlişkin Bulgular
Puerarinin sitotoksik etki göstermediği 1, 5, 10, 25 ve 50 μM
konsantrasyonlarda V79 hücrelerinde oluşturduğu DNA hasarına ilişkin üç ayrı
deneyin sonuçları Tablo 4.36’da gösterilmiştir.
Puerarinin çalışılan konsantrasyon aralığında negatif kontrol (%1 DMSO) ile
kıyaslandığında DNA hasarında artışa yol açmadığı saptanmıştır (p<0.05) (Tablo 4.36)
(Şekil 4.40).
Tablo 4.36. Puerarinin V79 hücrelerinde DNA hasarına etkisine ilişkin bulgular. *
Kuyruk Uzunluğu

Kuyruk Yoğunluğu

Kuyruk Momenti

Ortalama

Ortalama

Ortalama

(±standart sapma)

(±standart sapma)

(±standart sapma)

13,408 ± 0,826

8,932 ± 3,460

1,038 ± 0,447

23,127 ± 3,255 a

19,264 ± 1,915 a

2,731 ± 0,119 a

3 1 μM Puerarin

13,201 ± 2,924

8,238 ± 0,095

0,952 ± 0,030

4 5 μM Puerarin

13,120 ± 0,306

7,626 ± 0,345

0,871 ± 0,013

5 10 μM Puerarin

11,399 ± 0,936

7,471 ± 0,373

0,863 ± 0,025

6 25 μM Puerarin

11,251 ± 1,358

7,410 ± 0,179

0,841 ± 0,033

7 50 μM Puerarin

13,988 ± 0,665

8,977 ± 0,025

0,867 ± 0,023

1 Negatif kontrol
(%1 DMSO) **

2 Pozitif Kontrol
(50 μM H2O2) **

*Üç çalışmanın ortalama değeri ± standart sapma olarak verilmiştir.
** Galangin, limonen, naringin, puerarin ve ursolik asit maddeleriyle yapılan çalışmaların ortalama
değeri ± standart sapma olarak verilmiştir.
a

p<0.05 Negatif kontrol (%1 DMSO) ile kıyaslanmıştır.
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Şekil 4.40. Puerarinin V79 hücrelerinde DNA hasarına etkisi. *
*Üç çalışmanın ortalama değeri ± standart sapma olarak verilmiştir.
a

p<0.05 Negatif kontrol (%1 DMSO) ile kıyaslanmıştır.
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Puerarinin sitotoksik etki göstermediği 1, 5, 10, 25 ve 50 μM
konsantrasyonlarda V79 hücrelerinde H2O2 tarafından oluşturulan oksidatif DNA
hasarına karşı koruyucu etkilerine ilişkin üç ayrı deneyin sonuçları Tablo 4.37’de
gösterilmiştir.
Puerarin pozitif kontrol (50 µM H2O2) ile kıyaslandığında 5-50 μM
konsantrasyon aralığında puerarin H2O2 tarafından oluşturulan oksidatif DNA hasarını
azaltmıştır (p<<0.05) (Tablo 4.37) (Şekil 4.41).
Tablo 4.37. Puerarinin V79 hücrelerinde H2O2 ile oluşturulan oksidatif DNA
hasarına etkisine ilişkin bulgular. *

1

Negatif kontrol

Kuyruk Uzunluğu

Kuyruk Yoğunluğu

Kuyruk Momenti

Ortalama

Ortalama

Ortalama

(±standart sapma)

(±standart sapma)

(±standart sapma)

13,408 ± 0,826

8,932 ± 3,460

1,038 ± 0,447

23,127 ± 3,255 a

19,264 ± 1,915 a

2,731 ± 0,119 a

21,234 ± 1,051 a

12,779 ± 2,776 a

2,337 ± 0,193 a

15,099 ± 0,714 b

10,868 ± 1,868 b

1,692 ± 0,099 b

14,794 ± 0,434 b

9,083 ± 0,455 b

1,446 ± 0,449 b

13,506 ± 0,333 b

7,216 ± 0,589 b

1,076 ± 0,263 b

14,454 ± 0,364 b

9,960 ± 0,765 b

1,343 ± 0,489 b

(%1 DMSO) **
2

Pozitif Kontrol
(50 μM H2O2) **

3

50 μM H2O2 +
1 μM Puerarin

4

50 μM H2O2 +
5 μM Puerarin

5

50 μM H2O2 +
10 μM Puerarin

6

50 μM H2O2 +
25 μM Puerarin

7

50 μM H2O2 +
50 μM Puerarin

*Üç çalışmanın ortalama değeri ± standart sapma olarak verilmiştir.
** Galangin, limonen, naringin, puerarin ve ursolik asit maddeleriyle yapılan çalışmaların ortalama
değeri ± standart sapma olarak verilmiştir.
a

p<0.05 Negatif kontrol (%1 DMSO); b p<0.05 Pozitif kontrol (50 μM H2O2) ile kıyaslanmıştır.
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Şekil 4.41. Puerarinin V79 hücrelerinde H2O2 ile oluşturulan oksidatif DNA hasarına
etkisi. *
*Üç çalışmanın ortalama değeri ± standart sapma olarak verilmiştir.
a

p<0.05 Negatif kontrol (%1 DMSO); b p<0.05 Pozitif kontrol (50 μM H2O2) ile kıyaslanmıştır.
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Puerarinin
Mikroçekirdek
(MÇ)
Yöntemi
ile
Genotoksisite
Antigenotoksisitesinin Değerlendirilmesine İlişkin Bulgular

ve

Puerarinin Lenfosit Hücrelerinde Sitokenezi Bloke Edilmiş Mikroçekirdek (MÇ
Yöntemi ile Genotoksisite ve H2O2 ile Oluşturulan Oksidatif Hasara Karşı
Antigenotoksisitesinin Değerlendirilmesine İlişkin Bulgular
Puerarinin sitotoksik etki göstermediği 1, 5, 10, 25 ve 50 μM
konsantrasyonlarda lenfosit hücrelerinde genotoksik etkisi ve H2O2’nin lenfositlerde
neden

olduğu

genotoksik

etkiye

karşı

koruyuculuğunun

MÇ

yöntemiyle

değerlendirilmesine ilişkin üç ayrı deneyin sonuçları Tablo 4.38 ve 4.39’da
gösterilmiştir.
Negatif kontrol grubu (%1 DMSO) ile kıyaslandığında puerarinin 1-50 μM
konsantrasyon aralığında MÇ sayısında anlamlı bir değişikliğe neden olmadığı
görülmüştür (p<0.05) (Tablo 4.38) (Şekil 4.42). Çalışılan konsantrasyon aralığında
puerarin 50 µM H2O2’nin neden olduğu MÇ sayısındaki artışı azaltmıştır. (Tablo 4.38)
(Şekil 4.42).
Puerarin negatif kontrole kıyasla NBİ değerlerini değiştirmemiş ve NBİ
değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark görülmemiştir (p<0.05) (Tablo 4.39)
(Şekil 4.43).
Puerarin pozitif kontrole (50 µM H2O2) kıyasla NBİ değerlerini artırmış olsa
da bu değerlerdeki artış istatistiksel olarak anlamlı değildir (p<0.05) (Tablo 4.39)
(Şekil 4.43).
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Tablo 4.38. Puerarinin lenfositlerde MÇ sayısına etkisinin değerlendirilmesine ilişkin
bulgular. *

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

(-) Kontrol (%1 DMSO) **
(+) Kontrol (50 µM H2O2) **
1 µM Puerarin
5 µM Puerarin
10 µM Puerarin
25 µM Puerarin
50 µM Puerarin
50 µM H2O2 + 1 µM Puerarin
50 µM H2O2 + 5 µM Puerarin
50 µM H2O2 + 10 µM Puerarin
50 µM H2O2 + 25 µM Puerarin
50 µM H2O2 + 50 µM Puerarin

MÇ/1000
hücre
3,33
18,67
3,00
1,33
1,00
1,00
3,00
10,33
7,00
5,33
4,33
4,67

%MN ± Standart Hata
0,333 ± 0,105
1,867 ± 0,247 a
0,300 ± 0,099 b
0,133 ± 0,067 b
0,100 ± 0,058 b
0,100 ± 0,058 b
0,300 ± 0,099 b
1,033 ± 0,184 a,b
0,700 ± 0,152 b
0,533 ± 0,132 b
0,433 ± 0,119 b
0,467 ± 0,124 b

*Üç çalışmanın ortalama değeri ± standart hata olarak verilmiştir.
** Galangin, limonen, naringin, puerarin ve ursolik asit maddeleriyle yapılan çalışmaların ortalama
değeri ± standart sapma olarak verilmiştir.
a

p<0.05 Negatif kontrol (%1 DMSO); b p<0.05 Pozitif kontrol (50 μM H2O2) ile kıyaslanmıştır.

Şekil 4.42. Puerarinin lenfositlerde MÇ sayılarına etkisi. *
*Üç çalışmanın ortalama değeri ± standart hata olarak verilmiştir.
a

p<0.05 Negatif kontrol (%1 DMSO); b p<0.05 Pozitif kontrol (50 μM H2O2) ile kıyaslanmıştır.
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Tablo 4.39. Puerarinin lenfositlerde NBİ değerlerine etkisinin değerlendirilmesine
ilişkin bulgular. *
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

(-) Kontrol (%1 DMSO) **
(+) Kontrol (50 µM H2O2) **
1 µM Puerarin
5 µM Puerarin
10 µM Puerarin
25 µM Puerarin
50 µM Puerarin
50 µM H2O2 + 1 µM Puerarin
50 µM H2O2 + 5 µM Puerarin
50 µM H2O2 + 10 µM Puerarin
50 µM H2O2 + 25 µM Puerarin
50 µM H2O2 + 50 µM Puerarin

NBİ ± Standart Sapma
2,13± 0,014
1,672 ± 0,006
2,559 ± 0,097
2,524 ± 0,096
2,537 ± 0,100
2,523 ± 0,041
2,506 ± 0,051
1,799 ± 0,126
1,685 ± 0,049
1,564 ± 0,045
1,516 ± 0,048
1,569 ± 0,001

*Üç çalışmanın ortalama değeri ± standart sapma olarak verilmiştir.
** Galangin, limonen, naringin, puerarin ve ursolik asit maddeleriyle yapılan çalışmaların ortalama
değeri ± standart sapma olarak verilmiştir.
a

p<0.05 Negatif kontrol (%1 DMSO); b p<0.05 Pozitif kontrol (50 μM H2O2) ile kıyaslanmıştır.

Şekil 4.43. Puerarinin lenfositlerde NBİ değerlerine etkisi. *
* Üç çalışmanın ortalama değeri ± standart sapma olarak verilmiştir.
a

p<0.05 Negatif kontrol (%1 DMSO); b p<0.05 Pozitif kontrol (50 μM H2O2) ile kıyaslanmıştır.
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Puerarinin V79 Hücrelerinde Mikroçekirdek (MÇ) Yöntemi ile Genotoksisite ve
H2 O2

ile

Oluşturulan

Oksidatif

Hasara

Karşı

Antigenotoksisitesinin

Değerlendirilmesine İlişkin Bulgular
Puerarinin sitotoksik etki göstermediği 1, 5, 10, 25 ve 50 μM
konsantrasyonlarda V79 hücrelerinde genotoksik etkisi ve H2O2’nin V79 hücrelerinde
neden

olduğu

genotoksik

etkiye

karşı

koruyuculuğunun

MÇ

yöntemiyle

değerlendirilmesine ilişkin üç ayrı deneyin sonuçları Tablo 4.40’ta gösterilmiştir.
Negatif kontrol grubu (%1 DMSO) ile kıyaslandığında puerarinin 1-50 µM
konsantrasyon aralığında MÇ sayısında anlamlı bir farka neden olmadığı gözlenmiştir
(p<0.05) (Tablo 4.40) (Şekil 4.44).
Puerarin 5-50 μM konsantrasyon aralığında 50 µM H2O2’nin neden olduğu MÇ
sayısındaki artışı azaltmıştır (p<0.05) (Tablo 4.40) (Şekil 4.44).
Tablo 4.40. Puerarinin V79 hücrelerinde MÇ sayısına etkisinin değerlendirilmesine
ilişkin bulgular. *

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

(-) Kontrol (%1 DMSO) **
(+) Kontrol (50 µM H2O2) **
1 µM Puerarin
5 µM Puerarin
10 µM Puerarin
25 µM Puerarin
50 µM Puerarin
50 µM H2O2 + 1 µM Puerarin
50 µM H2O2 + 5 µM Puerarin
50 µM H2O2 + 10 µM Puerarin
50 µM H2O2 + 25 µM Puerarin
50 µM H2O2 + 50 µM Puerarin

MÇ/1000
hücre
5,67
20,00
4,67
4,00
4,00
4,33
6,33
16,67
13,00
10,00
8,33
10,67

%MN ± Standart Hata
0,567 ± 0,137
2,000 ± 0,255 a
0,467 ± 0,124 b
0,400 ± 0,115 b
0,400 ± 0,115 b
0,433 ± 0,119 b
0,633 ± 0,145 b
1,667 ± 0,234 a
1,300 ± 0,207 a,b
1,000 ± 0,182 b
0,833 ± 0,166 b
1,067 ± 0,188 b

*Üç çalışmanın ortalama değeri ± standart hata olarak verilmiştir.
** Galangin, limonen, naringin, puerarin ve ursolik asit maddeleriyle yapılan çalışmaların ortalama
değeri ± standart sapma olarak verilmiştir.
a

p<0.05Negatif kontrol (%1 DMSO); b p<0.05Pozitif kontrol (50 μM H2O2) ile kıyaslanmıştır.
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Şekil 4.44. Puerarinin V79 hücrelerinde MÇ sayılarına etkisi. *
*Üç çalışmanın ortalama değeri ± standart hata olarak verilmiştir.
a

p<0.05 Negatif kontrol (%1 DMSO); b p<0.05 Pozitif kontrol (50 μM H2O2) ile kıyaslanmıştır.

4.5. Ursolik Asit ile Elde Edilen Bulgular
4.5.1. Ursolik Asidin Troloks Eşdeğer Antioksidan Kapasite (TEAK)
Yöntemi ile Antioksidan Kapasitesinin Değerlendirilmesine İlişkin Bulgular
1-2000 μM konsantrasyon aralığında ursolik asidin ABTS çözeltisine karşı
antioksidan kapasitesi incelendiğinde, 100 μM ve üzerindeki konsantrasyonlarda
ursolik asit ABTS’ye karşı antioksidan aktivite göstermiştir (p<0,05). Çalışılan
konsantrasyon aralığında ursolik asidin antioksidan kapasitesi troloksa kıyasla daha az
bulunmuştur (Tablo 4.41) (Şekil 4.45 ve Şekil 4.46).
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Tablo 4.41. TEAK yöntemine göre troloks ve ursolik asitin antioksidan kapasitelerine
ilişkin bulgular. *
Çözeltilerin Verdiği Ortalama Absorbans
Değerleri
(±standart sapma)

1

EtOH+ABTS

0,832 ± 0,005

2

1 µM Troloks+ABTS

0,757 ± 0,052 a

2

1 µM Ursolik asit+ABTS

0,826 ± 0,043

3

2 µM Troloks+ABTS

0,671 ± 0,073 a

3

2 µM Ursolik asit+ABTS

0,816 ± 0,045 b

4

5 µM Troloks+ABTS

0,539 ± 0,032 a

4

5 µM Ursolik asit+ABTS

0,829 ± 0,059 b

5

10 µM Troloks+ABTS

0,441 ± 0,017 a

5

10 µM Ursolik asit+ABTS

0,818 ±0,058 b

6

20 µM Troloks+ABTS

0,195 ± 0,066 a

6

20 µM Ursolik asit+ABTS

0,806 ±0,059 b

7

50 µM Troloks+ABTS

0,161 ± 0,007 a

7

50 µM Ursolik asit+ABTS

0,780 ± 0,056 b

8

100 µM Troloks+ABTS

0,051 ± 0,002 a

8

100 µM Ursolik asit+ABTS

0,726 ± 0,057 a,b

9

200 µM Troloks+ABTS

0,044 ± 0,001 a

9

200 µM Ursolik asit+ABTS

0,699 ± 0,054 a,b

10

500 µM Troloks+ABTS

0,091 ± 0,012 a

10

500 µM Ursolik asit+ABTS

0,647 ± 0,050 a,b

11

1000 µM Troloks+ABTS

0,060 ± 0,002 a

11

1000 µM Ursolik asit+ABTS

0,623 ± 0,051 a,b

12

2000 µM Troloks+ABTS

0,013 ± 0,003 a

12

2000 µM Ursolik asit+ABTS

0,594 ± 0,018 a,b

*Sonuçlar üç çalışmanın ortalama değeri ± standart sapma olarak verilmiştir.
a

p<0.05 Etanol+ABTS; b p<0.05 Troloks ile karşılaştırılmıştır.
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Şekil 4.45. TEAK yöntemine göre troloks ve ursolik asitin antioksidan kapasiteleri. *
*Sonuçlar üç çalışmanın ortalama değeri ± standart sapma olarak verilmiştir.
a

p<0.05 Etanol+ABTS; b p<0.05 Troloks ile karşılaştırılmıştır.

Şekil 4.46. TEAK yöntemine göre troloks ve ursolik asidin ABTS radikalinin
oksidasyonuna etkileri. *
*Sonuçlar üç çalışmanın ortalama değeri olarak verilmiştir.
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4.5.2. Ursolik Asidin Sitotoksisitesine İlişkin Bulgular
Ursolik Asidin Nötral Kırmızı Alım (NKA) Yöntemi ile Sitotoksisitesinin
Değerlendirilmesine İlişkin Bulgular
5-2000 µM konsantrasyon aralığında ursolik asidin negatif kontrol (%1
DMSO) ile kıyaslandığında 5-25 μM konsantrasyon aralığında V79 hücrelerinde
önemli bir sitotoksik etki oluşturmadığı ancak 50-2000 μM konsantrasyon aralığında
hücreler üzerinde daha fazla sitotoksik etkiye sahip olduğu gözlenmiştir. V79 hücreleri
için ursolik asitin IC50 değeri 92,94 μM olarak belirlenmiştir (Tablo 4.42) (Şekil 4.47).
Tablo 4.42. NKA yöntemine göre ursolik asidin V79 hücrelerinde sitotoksik etkisi. *
Yaşayan Hücre Ortalama

Yaşayan

Absorbans Değerleri

Hücre

(±standart sapma)

Yüzdeleri
(%)

1

(-) Kontrol (%1 DMSO)

0,439 ± 0,001

100,00

2

5 μM Ursolik asit

0,405 ± 0,012

92,28

3

25 μM Ursolik asit

0,373 ± 0,034

84,87

4

50 μM Ursolik asit

0,285 ± 0,051

65,00

5

100 μM Ursolik asit

0,204 ± 0,020

46,46

6

250 μM Ursolik asit

0,118 ± 0,003

26,87

7

500 μM Ursolik asit

0,121 ± 0,001

27,53

8

1000 μM Ursolik asit

0,109 ± 0,001

24,86

9

2000 μM Ursolik asit

0,104 ± 0,000

23,75

* Sonuçlar üç çalışmanın ortalama değeri ± standart hata olarak verilmiştir.
Negatif kontrol (%1 DMSO) ile karşılaştırılmıştır.
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Şekil 4.47. NKA yöntemine göre ursolik asidin V79 hücrelerinde sitotoksik etkisi*
*Sonuçlar üç çalışmanın ortalama değeri olarak verilmiştir.
Negatif kontrol (%1 DMSO) ile karşılaştırılmıştır.

Ursolik Asidin 3-(4,5-Dimetiltiyazol-2-il)- 2,5-difeniltetrazolyum bromür (MTT)
Yöntemi ile Sitotoksisitesinin Değerlendirilmesine İlişkin Bulgular
5-2000 µM konsantrasyon aralığında ursolik asidin V79 hücrelerinde yapılan
MTT deneyi sonucunda negatif kontrol (%1 DMSO) ile kıyaslandığında 5-50 μM
konsantrasyon aralığında V79 hücrelerinde önemli bir sitotoksik etki oluşturmadığı
ancak 100-2000 μM konsantrasyon aralığında hücreler üzerinde daha fazla sitotoksik
etkiye sahip olduğu gözlenmiştir. V79 hücreleri için ursolik asitin IC50 değeri 224,85
μM olarak belirlenmiştir (Tablo 4.43) (Şekil 4.48).
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Tablo 4.43. MTT yöntemine göre ursolik asdin V79 hücrelerinde sitotoksik etkisine
ilişkin bulgular. *
Yaşayan Hücre Ortalama
Absorbans Değerleri
(±standart sapma)
1

(-) Kontrol (%1 DMSO)

1,117 ± 0,123

Yaşayan
Hücre
Yüzdeleri
(%)
100,00

2

5 μM Ursolik asit

0,929 ± 0,156

82,90

3

25 μM Ursolik asit

0,839 ± 0,036

75,80

4

50 μM Ursolik asit

0,812 ± 0,059

73,33

5

100 μM Ursolik asit

0,677 ± 0,091

61,36

6

250 μM Ursolik asit

0,495 ± 0,100

44,97

7

500 μM Ursolik asit

0,369 ± 0,108

33,98

8

1000 μM Ursolik asit

0,236 ± 0,014

21,32

9

2000 μM Ursolik asit

0,094 ± 0,011

8,46

* Sonuçlar üç çalışmanın ortalama değeri ± standart sapma olarak verilmiştir.
Negatif kontrol (%1 DMSO) ile karşılaştırılmıştır.
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Şekil 4.51. MTT yöntemine göre ursolik asidin V79 hücrelerinde sitotoksik etkisi. *
*Sonuçlar üç çalışmanın ortalama değeri olarak verilmiştir.
Negatif kontrol (%1 DMSO) ile karşılaştırılmıştır.
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4.5.3. Ursolik Asidin Genotoksisitesine İlişkin Bulgular
Ursolik Asidin Tek Hücre Jel Elektroforez (COMET) Yöntemi ile Genotoksisite
ve Antigenotoksisitesinin Değerlendirilmesine İlişkin Bulgular
Ursolik Asidin Lenfosit Hücrelerinde Tek Hücre Jel Elektroforez (COMET)
Yöntemi ile Genotoksisite ve H2O2 ile Oluşturulan Oksidatif DNA Hasarına Karşı
Antigenotoksisitesinin Değerlendirilmesine İlişkin Bulgular
Ursolik asidin sitotoksik etki göstermediği 5, 10, 25, 50 ve 100 μM
konsantrasyonlarda insan periferik kan lenfosit hücrelerinde oluşturduğu DNA
hasarına ilişkin üç ayrı deneyin sonuçları Tablo 4.44’te gösterilmiştir.
Ursolik asidin negatif kontrol (%1 DMSO) ile kıyaslandığında çalışılan
konsantrasyon aralığında DNA hasarı oluşturmadığı gözlenmiştir (p<0.05). Fpg
proteini ilavesinde ise tüm konsantrasyonlarda Fpg proteini ilave edilmeksizin elde
edilen sonuçlara göre istatistiksel olarak artış gözlenmiştir (p<0.05) (Tablo 4.44)
(Şekil 4.49).
Sitotoksisite değerlendirmesinden elde edilen sonuçlara göre ursolik asidin
sitotoksik etki göstermediği 5, 10, 25, 50 ve 100 μM konsantrasyonlarda insan
periferik kan lenfosit hücrelerinde H2O2 tarafından oluşturulan oksidatif DNA hasarına
karşı koruyucu etkilere ilişkin üç ayrı deneyin sonuçları Tablo 4.45’te gösterilmiştir.
Pozitif kontrol (50 µM H2O2) ile kıyaslandığında ursolik asit çalışılan
konsantrasyon aralığında H2O2 tarafından oluşturulan oksidatif DNA hasarını
konsantrasyona bağımlı bir şekilde azaltmıştır (p<0.05). Fpg proteini ilavesinde ise
tüm konsantrasyonlarda Fpg proteini ilave edilmeksizin elde edilen sonuçlara göre
istatistiksel olarak artış gözlenmiştir (p<0.05) (Tablo 4.45) (Şekil 4.50).
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Tablo 4.44. Ursolik asidin lenfosit hücrelerinde DNA hasarına etkisine ilişkin
bulgular. *
Kuyruk

Kuyruk

Kuyruk

Uzunluğu

Yoğunluğu

Momenti

Ortalama

Ortalama

Ortalama

(±standart sapma)

(±standart sapma)

(±standart sapma)

9,684 ± 0,249
Negatif kontrol
(%1 DMSO) **
15,647 ± 0,633 b
Negatif kontrol
(%1 DMSO) +
Fpg**
19,613 ± 0,317 a
Pozitif Kontrol
(50 μM H2O2) **
25,734 ± 1,378 a,b
Pozitif Kontrol
(50 μM H2O2) +
Fpg**
5 μM Ursolik asit
9,434 ± 0,274

2,602 ± 0,967

0,310 ± 0,066

4,182 ± 1,273 b

0,599 ± 0,387 b

6,105 ± 0,877 a

0,733 ± 0,103 a

10,761 ± 0,665 a,b

1,259 ± 0,395 a,b

2,284 ± 0,407

0,272 ± 0,021

5 μM Ursolik asit + 15,530 ± 0,304 b
Fpg
10 μM Ursolik asit
9,212 ± 0,174

4,012 ± 0,047 b

0,549 ± 0,029 b

2,186 ± 0,316

0,252 ± 0,008

10 μM Ursolik asit + 15,449 ± 0,297 b
Fpg
25 μM Ursolik asit
9,185 ± 0,155

3,862 ± 0,111 b

0,510 ± 0,086 b

1,960 ± 0,034

0,228 ± 0,016

10 25 μM Ursolik asit + 15,013 ± 0,327 b

3,788 ± 0,319 b

0,507 ± 0,040 b

Fpg
11 50 μM Ursolik asit

2,194 ± 0,002

0,273 ± 0,059

12 50 μM Ursolik asit + 15,456 ± 0,344 b

3,511 ± 0,366 b

0,532 ± 0,020 b

Fpg
13 100 μM Ursolik asit

2,845 ± 0,162

0,354 ± 0,027

4,233 ± 0,100 b

0,602 ± 0,006 b

1
2

3
4

5
6
7
8
9

9,515 ± 0,292

9,825 ± 0,027

14 100 μM Ursolik asit 15,655 ± 0,175 b
+ Fpg

*Üç çalışmanın ortalama değeri ± standart sapma olarak verilmiştir.
** Galangin, limonen, naringin, puerarin ve ursolik asit maddeleriyle yapılan çalışmaların ortalama
değeri ± standart sapma olarak verilmiştir.
a

p<0.05 Negatif kontrol (%1 DMSO);
kıyaslanmıştır.

b

p<0.05 Fpg proteini ilave edilmeden elde edilen veriler ile
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Şekil 4.49. Ursolik asidin lenfositlerde DNA hasarına etkisi. *
*Üç çalışmanın ortalama değeri ± standart sapma olarak verilmiştir.
a

p<0.05 Negatif kontrol (%1 DMSO);
kıyaslanmıştır.

b

p<0.05 Fpg proteini ilave edilmeden elde edilen veriler ile
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Tablo 4.45. Ursolik asidin lenfositlerde H2O2 ile oluşturulan oksidatif DNA hasarına
etkisine ilişkin bulgular *
Kuyruk
Uzunluğu
Ortalama

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Negatif kontrol
(%1 DMSO) **
Negatif kontrol
(%1 DMSO) +
Fpg**
Pozitif Kontrol
(50 μM H2O2) **
Pozitif Kontrol
(50 μM H2O2) +
Fpg**
50 μM H2O2 +
5 μM Ursolik asit
50 μM H2O2 +
5 μM Ursolik asit +
Fpg
50 μM H2O2 +
10 μM Ursolik asit
50 μM H2O2 +
10 μM Ursolik asit
+ Fpg
50 μM H2O2 +
25 μM Ursolik asit
50 μM H2O2 +
25 μM Ursolik asit
+ Fpg
50 μM H2O2 +
50 μM Ursolik asit
50 μM H2O2 +
50 μM Ursolik asit
+ Fpg
50 μM H2O2 +
100 μM Ursolik asit
50 μM H2O2 +
100 μM Ursolik asit
+ Fpg

Kuyruk
Yoğunluğu
Ortalama

Kuyruk
Momenti
Ortalama

(±standart sapma)

(±standart sapma)

(±standart sapma)

9,684 ± 0,249

2,602 ± 0,967

0,310 ± 0,066

15,647 ± 0,633 c

4,182 ± 1,273 c

0,599 ± 0,387 c

19,613 ± 0,317 a

6,105 ± 0,877 a

0,733 ± 0,103 a

25,734 ± 1,378 a,c

10,761 ± 0,665 a,c

1,259 ± 0,395 a,c

16,461 ± 0,269 a,b

4,011 ± 0,255 a,b

0,530 ± 0,017 a,b

21,438 ±0,209 a,b,c

7,456 ± 0,263 a,b,c

0,949 ± 0,022 a,b,c

15,510 ± 0,351 a,b

3,436 ± 0,241 a,b

0,509 ± 0,074 a,b

19,352 ± 0,248 a,b,c 6,401 ± 0,342 a,b,c

0,901 ± 0,037 a,b,c

11,413 ± 0,300 a,b

0,480 ± 0,195 a,b

3,306 ± 0,266 a,b

17,546 ± 0,232 a,b,c 5,502 ± 0,326 a,b,c

0,819 ± 0,035 a,b,c

10,013 ± 0,253 b

2,761 ± 0,054 b

0,374 ± 0,073 b

16,003 ± 0,636 b,c

4,247 ± 0,324 b,c

0,641 ± 0,025 b,c

10,412 ± 0,284 b

2,817 ± 0,218 b

0,393 ± 0,033 b

16,166 ± 0,322 b,c

4,395 ± 0,171 b,c

0,675 ± 0,029 b,c

*Üç çalışmanın ortalama değeri ± standart sapma olarak verilmiştir.
** Galangin, limonen, naringin, puerarin ve ursolik asit maddeleriyle yapılan çalışmaların ortalama
değeri ± standart sapma olarak verilmiştir.
a

p<0.05 Negatif kontrol (%1 DMSO); b p<0.05 Pozitif kontrol (50 μM H2O2); c p<0.05 Fpg proteini
ilave edilmeden elde edilen veriler ile kıyaslanmıştır.
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Şekil 4.50. Ursolik asidin lenfositlerde H2O2 ile oluşturulan oksidatif DNA hasarına
etkisi. *
*Üç çalışmanın ortalama değeri ± standart sapma olarak verilmiştir.
a

p<0.05 Negatif kontrol (%1 DMSO); b p<0.05 Pozitif kontrol (50 μM H2O2); c p<0.05 Fpg proteini
ilave edilmeden elde edilen veriler ile kıyaslanmıştır.
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Ursolik Asidin V79 Hücrelerinde Tek Hücre Jel Elektroforez (COMET) Yöntemi
ile Genotoksisite ve H2O2 ile Oluşturulan Oksidatif DNA Hasarına Karşı
Antigenotoksisitesinin Değerlendirilmesine İlişkin Bulgular
Ursolik asidin sitotoksik etki göstermediği 5, 10, 25, 50 ve 100 μM
konsantrasyonlarda V79 hücrelerinde oluşturduğu DNA hasarına ilişkin üç ayrı
deneyin sonuçları Tablo 4.46’da gösterilmiştir.
Ursolik asidin çalışılan konsantrasyon aralığında negatif kontrol (%1 DMSO)
ile kıyaslandığında DNA hasarı oluşturmadığı saptanmıştır. (p<0.05) (Tablo 4.46)
(Şekil 4.51).
Tablo 4.46. Ursolik asidin V79 hücrelerinde DNA hasarına etkisine ilişkin bulgular. *
Kuyruk Uzunluğu

Kuyruk Yoğunluğu

Kuyruk Momenti

Ortalama

Ortalama

Ortalama

(±standart sapma)

(±standart sapma)

(±standart sapma)

13,408 ± 0,826

8,932 ± 3,460

1,038 ± 0,447

23,127 ± 3,255 a

19,264 ± 1,915 a

2,731 ± 0,119 a

3 5 μM Ursolik asit

13,091 ± 0,042

8,602 ± 0,259

0,822 ± 0,179

4 10 μM Ursolik

12,864 ± 0,486

8,129 ± 0,832

0,786 ± 0,370

12,525 ± 0,314

7,747 ± 0,312

0,726 ± 0,078

12,663 ± 0,380

8,541 ± 0,461

0,776 ± 0,151

13,021 ± 1,296

9,092 ± 0,127

0,822 ± 0,021

1 Negatif kontrol
(%1 DMSO) **

2 Pozitif Kontrol
(50 μM H2O2) **

asit

5 25 μM Ursolik
asit

6 50 μM Ursolik
asit

7 100 μM Ursolik
asit

*Üç çalışmanın ortalama değeri ± standart sapma olarak verilmiştir.
** Galangin, limonen, naringin, puerarin ve ursolik asit maddeleriyle yapılan çalışmaların ortalama
değeri ± standart sapma olarak verilmiştir.
a

p<0.05 Negatif kontrol (%1 DMSO) ile kıyaslanmıştır.
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Şekil 4.51. Ursolik asidin V79 hücrelerinde DNA hasarına etkisi. *
*Üç çalışmanın ortalama değeri ± standart sapma olarak verilmiştir.
a

p<0.05 Negatif kontrol (%1 DMSO) ile kıyaslanmıştır.
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Ursolik asidin sitotoksik etki göstermediği 5, 10, 25, 50 ve 100 μM
konsantrasyonlarda V79 hücrelerinde H2O2 tarafından oluşturulan oksidatif DNA
hasarına karşı koruyucu etkilere ilişkin üç ayrı deneyin sonuçları Tablo 4.47’de
gösterilmiştir.
Ursolik asit pozitif kontrol (50 µM H2O2) ile kıyaslandığında 10-100 µM
konsantrasyonlarda ursolik asidin H2O2 ile oluşturulan DNA hasarını önlediği
gözlenmiştir (p<0.05) (Tablo 4.47) (Şekil 4.52).
Tablo 4.47. Ursolik asidin V79 hücrelerinde H2O2 ile oluşturulan oksidatif DNA
hasarına etkisine ilişkin bulgular. *
Kuyruk Uzunluğu
Ortalama
(±standart sapma)

1
2
3
4
5
6
7

Negatif kontrol
(%1 DMSO) **
Pozitif Kontrol
(50 μM H2O2) **
50 μM H2O2 +
5 μM Ursolik asit
50 μM H2O2 +
10 μM Ursolik
asit
50 μM H2O2 +
25 μM Ursolik
asit
50 μM H2O2 +
50 μM Ursolik
asit
50 μM H2O2 +
100 μM Ursolik
asit

Kuyruk Yoğunluğu
Ortalama
(±standart sapma)

Kuyruk Momenti
Ortalama
(±standart sapma)

13,408 ± 0,826 b

8,932 ± 3,460 b

1,038 ± 0,447 b

23,127 ± 3,255 a

19,264 ± 1,915 a

2,731 ± 0,119 a

17,139 ± 0,265 a,b

18,506 ± 0,306 a,b

1,698 ± 0,107 a,b

16,504 ± 0,521 b

14,506 ± 0,306 b

1,369 ± 0,090 b

15,141 ± 1,181 b

11,018 ± 0,509 b

1,086 ± 0,010 b

14,178 ± 3,485 b

8,861 ± 0,496 b

0,976 ± 0,179 b

14,391 ± 5,187 b

9,189 ± 1,589 b

1,149 ± 0,030 b

*Üç çalışmanın ortalama değeri ± standart sapma olarak verilmiştir.
** Galangin, limonen, naringin, puerarin ve ursolik asit maddeleriyle yapılan çalışmaların ortalama
değeri ± standart sapma olarak verilmiştir.
a

p<0.05 Negatif kontrol (%1 DMSO); b p<0.05 Pozitif kontrol (50 μM H2O2) ile kıyaslanmıştır.
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Şekil 4.52. Ursolik asidin V79 hücrelerinde H2O2 ile oluşturulan oksidatif DNA
hasarına etkisi. *
*Üç çalışmanın ortalama değeri ± standart sapma olarak verilmiştir.
a

p<0.05 Negatif kontrol (%1 DMSO); b p<0.05 Pozitif kontrol (50 μM H2O2) ile kıyaslanmıştır.
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Ursolik

Asidin

Mikroçekirdek

(MÇ)

Yöntemi

ile

Genotoksisite

ve

Antigenotoksisitesinin Değerlendirilmesine İlişkin Bulgular
Ursolik Asidin Lenfosit Hücrelerinde Sitokenezi Bloke Edilmiş Mikroçekirdek
(MÇ) Yöntemi ile Genotoksisite ve H2O2 ile Oluşturulan Oksidatif Hasara Karşı
Antigenotoksisitesinin Değerlendirilmesine İlişkin Bulgular
Ursolik asidin sitotoksik etki göstermediği 5, 10, 25, 50 ve 100 μM
konsantrasyonlarda lenfosit hücrelerinde genotoksik etkisi ve H2O2’nin lenfositlerde
neden

olduğu

genotoksik

etkiye

karşı

koruyuculuğunun

MÇ

yöntemiyle

değerlendirilmesine ilişkin üç ayrı deneyin sonuçları Tablo 4.48 ve 4.49’da
gösterilmiştir.
Negatif kontrol (%1 DMSO) ile kıyaslandığında 5-100 μM konsantrasyon
aralığında MÇ sayısında anlamlı bir artışa neden olmadığı saptanmıştır (p<0.05)
(Tablo 4.48) (Şekil 4.53). Çalışılan konsantrasyon aralığında ursolik asit 50 µM
H2O2’nin neden olduğu MÇ sayısındaki artışı azaltmıştır (p<0.05) (Tablo 4.48) (Şekil
4.53).
Ursolik asit negatif kontrole kıyasla NBİ değerlerini değiştirmemiş ve NBİ
değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark görülmemiştir (p<0.05) (Tablo 4.49)
(Şekil 4.54).
Ursolik asit pozitif kontrole (50 µM H2O2) kıyasla NBİ değerlerini artırmış olsa
da bu değerlerdeki artış istatistiksel olarak anlamlı değildir (Tablo 4.49) (Şekil 4.54).
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Tablo 4.48. Ursolik asidin lenfositlerde MÇ sayısına etkisinin değerlendirilmesine
ilişkin bulgular. *

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

(-) Kontrol (%1 DMSO) **
(+) Kontrol (50 µM H2O2) **
5 µM Ursolik asit
10 µM Ursolik asit
25 µM Ursolik asit
50 µM Ursolik asit
100 µM Ursolik asit
50 µM H2O2 + 5 µM Ursolik asit
50 µM H2O2 + 10 µM Ursolik asit
50 µM H2O2 + 25 µM Ursolik asit
50 µM H2O2 + 50 µM Ursolik asit
50 µM H2O2 + 100 µM Ursolik asit

MÇ/1000
hücre
3,33
18,67
3,33
1,67
1,33
1,67
4,33
10,67
8,00
5,33
3,67
4,67

%MN ± Standart Hata
0,333 ± 0,105
1,867 ± 0,247 a
0,333 ± 0,105 b
0,167 ± 0,074 b
0,133 ± 0,067 b
0,167 ± 0,074 b
0,433 ± 0,120 b
1,067 ± 0,188 a,b
0,800 ± 0,163 b
0,533 ± 0,133 b
0,367 ± 0,110 b
0,467 ± 0,124 b

*Üç çalışmanın ortalama değeri ± standart hata olarak verilmiştir.
** Galangin, limonen, naringin, puerarin ve ursolik asit maddeleriyle yapılan çalışmaların ortalama
değeri ± standart sapma olarak verilmiştir.
a

p<0.05 Negatif kontrol (%1 DMSO); b p<0.05 Pozitif kontrol (50 μM H2O2) ile kıyaslanmıştır.

Şekil 4.53. Ursolik asidin lenfositlerde MÇ sayılarına etkisi. *
*Üç çalışmanın ortalama değeri ± standart hata olarak verilmiştir.
a

p<0.05 Negatif kontrol (%1 DMSO); b p<0.05 Pozitif kontrol (50 μM H2O2) ile kıyaslanmıştır.
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Tablo 4.49. Ursolik asidin lenfositlerde NBİ değerlerine etkisinin değerlendirilmesine
ilişkin bulgular. *
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

(-) Kontrol (%1 DMSO) **
(+) Kontrol (50 µM H2O2) **
5 µM Ursolik asit
10 µM Ursolik asit
25 µM Ursolik asit
50 µM Ursolik asit
100 µM Ursolik asit
50 µM H2O2 + 5 µM Ursolik asit
50 µM H2O2 + 10 µM Ursolik asit
50 µM H2O2 + 25 µM Ursolik asit
50 µM H2O2 + 50 µM Ursolik asit
50 µM H2O2 + 100 µM Ursolik asit

NBİ ± Standart Sapma
2,13 ± 0,014
1,672 ± 0,005
2,455 ± 0,024
2,502 ± 0,011
2,459 ± 0,031
2,368 ± 0,052
2,147 ± 0,057
1,962 ± 0,004
1,942 ± 0,000
1,964 ± 0,037
1,924 ± 0,082
1,903 ± 0,017

*Üç çalışmanın ortalama değeri ± standart sapma olarak verilmiştir.
** Galangin, limonen, naringin, puerarin ve ursolik asit maddeleriyle yapılan çalışmaların ortalama
değeri ± standart sapma olarak verilmiştir.
a

p<0.05 Negatif kontrol (%1 DMSO); b p<0.05 Pozitif kontrol (50 μM H2O2) ile kıyaslanmıştır.

Şekil 4.54. Ursolik asidin lenfositlerde NBİ değerlerine etkisi. *
*Üç çalışmanın ortalama değeri ± standart sapma olarak verilmiştir.
a

p<0.05 Negatif kontrol (%1 DMSO); b p<0.05 Pozitif kontrol (50 μM H2O2) ile kıyaslanmıştır.
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Ursolik asidin V79 Hücrelerinde Mikroçekirdek (MÇ) Yöntemi ile Genotoksisite
ve H2O2 ile Oluşturulan Oksidatif Hasara Karşı Değerlendirilmesine İlişkin
Bulgular
Ursolik asidin sitotoksik etki göstermediği 5, 10, 25, 50 ve 100 μM
konsantrasyonlarda V79 hücrelerinde genotoksik etkisi ve H2O2’nin V79 hücrelerinde
neden

olduğu

genotoksik

etkiye

karşı

koruyuculuğunun

MÇ

yöntemiyle

değerlendirilmesine ilişkin üç ayrı deneyin sonuçları Tablo 4.50’de gösterilmiştir.
Ursolik asidin tek başına uygulandığı gruplar negatif kontrol grubu (%1
DMSO) ile kıyaslandığında 5-100 µM konsantrasyon aralığında MÇ sayısında anlamlı
bir artışa neden olmadığı gözlenmiştir (p<0.05) (Tablo 4.50) (Şekil 4.55).
25 ve 50 µM konsantrasyonlarında ursolik asit 50 µM H2O2’nin neden olduğu
MÇ sayısındaki artışı azaltmıştır. (p<0.05) (Tablo 4.50) (Şekil 4.55).
Tablo 4.50. Ursolik asidin V79 hücrelerinde MÇ sayısına etkisinin
değerlendirilmesine ilişkin bulgular. *

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

(-) Kontrol (%1 DMSO) **
(+) Kontrol (50 µM H2O2) **
5 µM Ursolik asit
10 µM Ursolik asit
25 µM Ursolik asit
50 µM Ursolik asit
100 µM Ursolik asit
50 µM H2O2 + 5 µM Ursolik asit
50 µM H2O2 + 10 µM Ursolik asit
50 µM H2O2 + 25 µM Ursolik asit
50 µM H2O2 + 50 µM Ursolik asit
50 µM H2O2 + 100 µM Ursolik asit

MÇ/1000
hücre
5,67
20,00
5,33
5,33
4,33
4,67
7,67
18,67
14,00
10,33
10,00
13,67

%MN ± Standart Hata
0,567 ± 0,137
2,000 ± 0,255 a
0,533 ± 0,124 b
0,533 ± 0,115 b
0,433 ± 0,115 b
0,467 ± 0,119 b
0,767 ± 0,145 b
1,867 ± 0,234 a
1,400 ± 0,207 a
1,033 ± 0,182 a,b
1,000 ± 0,166 b
1,367 ± 0,188 a

*Üç çalışmanın ortalama değeri ± standart hata olarak verilmiştir.
** Galangin, limonen, naringin, puerarin ve ursolik asit maddeleriyle yapılan çalışmaların ortalama
değeri ± standart sapma olarak verilmiştir.
a

p<0.05 Negatif kontrol (%1 DMSO); b p<0.05 Pozitif kontrol (50 µM H2O2) ile kıyaslanmıştır.
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Şekil 4.55. Ursolik asidin V79 hücrelerinde MÇ sayılarına etkisi. *
*Üç çalışmanın ortalama değeri ± standart hata olarak verilmiştir.
a

p<0.05 Negatif kontrol (%1 DMSO); b p<0.05 Pozitif kontrol (50 μM H2O2) ile kıyaslanmıştır.
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5. TARTIŞMA
Günümüzde kronik hastalıkların giderek yaygınlaşarak başlıca ölüm
nedenlerinden olması, birçok hastalıktan korunma ve tedavi yöntemlerinin yetersiz
kalması ya da istenmeyen etkilere yol açması, bitkisel kaynaklı etken maddelerle
tedavinin önemini artırmaktadır. Bu amaçla, genellikle antioksidan özellikleri
nedeniyle fenolik yapıdaki bitkisel kaynaklı bileşiklerin kullanımı yaygınlaşmaktadır.
Ancak bitkisel kaynaklı bileşiklerin insan sağlığına olan etkilerine ilişkin yeterli sayıda
çalışma bulunmamaktadır. Birçok çalışmada fenolik bileşiklerin düşük dozlarda
antioksidan etki gösterirken yüksek dozlarında prooksidan etki gösterdiği
gösterilmiştir. Bazı bitkisel kaynaklı bileşiklerin de in vivo ve in vitro sistemlerde
sitotoksik, genotoksik veya mutajenik etkilerinin bulunduğu belirtilse de bunun tersini
belirten bulgular da bulunmaktadır.
Bu tez çalışması kapsamında son yıllarda kullanıma giren bitkisel fenolik
bileşiklerden galangin, limonen, naringin, puerarin ve ursolik asit maddelerinin
antioksidan veya oksidan özelliklerinin incelenmesi, maddelerin V79 hücrelerinde
sitotoksik etkilerinin değerlendirilmesi, lenfosit ve V79 hücrelerine olası genotoksik
veya H2O2 ile oluşturulan oksidatif DNA hasarına karşı koruyucu etkilerinin ortaya
konulması amaçlanmıştır.
Galangin, propoliste yüksek miktarda yer alan bir flavondur . Galanginin
antioksidan özelliğe sahip olduğu, prooksidan özellik göstermeden serbest radikal
süpürücü özelliğiyle hücreleri koruyucu rolü olduğu belirtilmektedir (56,63). Russo ve
diğ. (96) galanginin doz artışıyla birlikte artan radikal süpürücü etkisinin bulunduğunu
iddia etmiştir.
Çalışmamızda TEAK yöntemiyle galanginin antioksidan kapasitesinin
ABTS•’ye karşı önemli olduğu ve antioksidan kapasitesinin konsantrasyon artışıyla
birlikte arttığı ve 1-10 μM konsantrasyon aralığında troloksa kıyasla daha fazla ve 20200 µM konsantrasyon aralığında daha az antioksidan kapasite gösterdiği saptanmıştır
(p<0.05).
Bu çalışmada NKA ve MTT yöntemlerinde galanginin V79 hücrelerinde
sitotoksik etkisinin konsantrasyon artışıyla birlikte artış gösterdiği saptanmıştır.
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Maddenin IC50 değerleri NKA ve MTT yöntemleri için sırasıyla 104,36 µM ve 275,48
µM olarak bulunmuştur.
SNU-484 hücreleri 24 saat galanginle inkübe edildikten sonra MTT
yöntemiyle hücre canlılığı değerlendirildiğinde, galangin konsantrasyonunun artışıyla
birlikte hücre canlılığının azaldığı ve galanginin IC50 değerinin 100 µM olduğu
saptanmıştır (77). Galanginle Hep3B ve PCL/RPF/5 hücre tiplerinde yapılan farklı bir
sitotoksisite çalışmasında da HepG2, galanginin doz artışına bağlı olarak sitotoksik
etkisinin arttığı gösterilmiştir (398). Yapılan az sayıdaki ve farklı hücrelerde farklı
yöntemlerle yapılan çalışmaların sonucunda genellikle galanginin 100 µM
konsantrasyonlar altında pek çok hücrede toksik olmadığı gözlenmiştir.
Bu çalışmada lenfosit ve V79 hücrelerine sitotoksik etki gözlenmeyen 1-100
µM konsantrasyon aralığında galangin uygulandığında bileşiğin DNA hasarına etkisi
COMET yötemiyle değerlendirildiğinde, lenfositlerde negatif kontrol (%1 DMSO) ile
kıyaslandığında galanginin çalışılan tüm konsantrasyonlarda DNA hasarı yapmadığı
bulunmuştur (p<0.05). Fpg proteini ilavesinde ise tüm konsantrasyonlarda Fpg
proteini ilave edilmeksizin elde edilen sonuçlara göre istatistiksel olarak artış
gözlenmiştir (p<0.05). Benzer şekilde V79 hücrelerinde de negatif kontrolle (%1
DMSO) kıyaslandığında galanginin çalışılan tüm konsantrasyonlarda DNA hasarı
oluşturmadığı, ayrıca 100 µM galangin uygulanan hücrelerde DNA hasarının kontrole
kıyasla istatistiksel olarak daha da az olduğu saptanmıştır (p<0.05). MÇ
değerlendirmesinde ise 5 ve 10 µM galangin uygulanan lenfositlerde negatif kontrole
(%1 DMSO) kıyasla MÇ sayısında fark olmadığı ve 25, 50 ve 100 µM galangin
uygulanan hücrelerde ise MÇ sayısının azaldığı belirlenirken (p<0.05) V79
hücrelerinde 5, 10 ve 25 µM galangin uygulanan hücrelerde negatif kontrole (%1
DMSO) kıyasla MÇ sayısında fark olmadığı ve 50 ve 100 µM galangin uygulanan
hücrelerde ise MÇ sayısının azaldığı gözlenmiştir (p<0.05). Çalışılan ve genellikle
sitotoksik olmayan galangin konsantrasyonlarında maddenin lenfosit ve V79
hücrelerinde genotoksik etkisinin bulunmadığı ve hatta IC50 değerine yakın
konsantrasyonlarda hasarın negatif kontrolden bile az olduğu saptanmıştır.
Çalışmamızda lenfosit ve V79 hücrelerinde H2 O2 ile oluşturulan oksidatif
DNA hasarına 1-100 µM konsantrasyon aralığında galanginin etkisi COMET

208

yöntemiyle değerlendirildiğinde, her iki hücre tipinde de pozitif kontrolle (50 µM
H2O2) kıyaslandığında galangin uygulamasıyla DNA hasarının çalışılan tüm
konsantrasyon aralığında azaldığı saptanmıştır (p<0.05). Lenfositlerde Fpg proteini
ilavesinde ise tüm konsantrasyonlarda Fpg proteini ilave edilmeksizin elde edilen
sonuçlara göre istatistiksel olarak artış gözlenmiştir (p<0.05). Bu da galanginin
oksidatif DNA hasar onarım mekanizmalarını hızlandırabileceği olasılığını ortaya
koymaktadır. Lenfosit ve V79 hücrelerinde pozitif kontrole (50 µM H2O2) kıyasla 10,
25, 50 ve 100 µM galangin uygulanan hücrelerde MÇ sayısının azaldığı da görülmüş
(p<0.05), konsantrasyon artışıyla birlikte galanginin koruyucu etkisinin arttığı
saptanmıştır.
Bulgularımızla benzer az sayıdaki çalışmada da galanginin genotoksik
olmadığı gösterilmiştir. Gamma ışınlarıyla oluşan DNA hasarının, galangin içeren
propolis ile azaldığı COMET yöntemiyle saptanmıştır (98). Sohn ve diğ. (99) farelere
20 mg/kg dozda MNU ile birlikte artan dozlarda galangin uygulandığında, galangin
konsantrasyonunun artışıyla birlikte MNPCE oranında azalma saptamışlardır.
Mitomisin C ile oluşan MNRET oranının farelere verilen düşük doz galanginle birlikte
azaldığı da rapor edilmiştir (100).
Limonen, Citrus türü meyvelerin bileşiminde yüksek miktarda bulunan bir
monoterpen olup antioksidan özellikleri nedeniyle birçok hastalığa karşı koruyucu
etkisinin bulunduğu bilinmektedir (103). Bu monosiklik monoterpenin akciğer
neoplazmaları gibi tümörlere, pankreas ve prostat kanserine karşı koruyucu ve tedavi
edici özelliklere sahip olduğu iddia edilmektedir (104).
Çalışmamızda TEAK yöntemiyle limonenin antioksidan kapasitesinin 2-2000
µM konsntrasyon aralığında oksidan özellikteki ABTS•’ye karşı önemli olduğu,
antioksidan kapasitesinin konsantrasyon artışıyla birlikte arttığı ancak limonenin
antioksidan kapasitesinin trolokstan daha az olduğu gösterilmiştir (p<0.05).
Diğer taraftan 0,00734-7,34 µM limonene maruz bırakılan lenfositlerde DPPH
yönteminde düşük konsantrasyonlarda (10-50 µg/ml) yüksek konsantrasyonlara göre
(100-1000 µg/ml) antioksidan kapasitenin daha fazla olduğu bulunmuştur (140).
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Ana etken maddesi limonen olan Citrus sinensis bitkisinin uçucu yağının 6,25500 ppm arasında değişen konsantrasyonlarda sitotoksik etkileri SW480 ve HT-29
hücrelerinde MTT yöntemiyle değerlendirildiğinde 24, 48 ve 72 saatlik inkübasyon
sonunda hücre canlılığının konsantrasyon artışıyla birlikte azaldığı görülmüştür (126).
A549 ve HepG2 hücrelerinde sitotoksik etkinin doza bağlı olarak arttığı gözlenmiş ve
hücreler için IC50 değerleri sırasıyla 586 µM ve 889 µM olarak bulunmuştur (129).
Bu çalışmada ise NKA ve MTT yöntemleriyle elde edilen sonuçlar ışığında
limonenin V79 hücrelerinde sitotoksik etkisinin konsantrasyon artışıyla birlikte artış
gösterdiği saptanmıştır. Maddenin IC50 değerleri NKA ve MTT yöntemleri için
sırasıyla 10574 µM ve 1265 µM olarak bulunmuştur.
Bu çalışmada lenfosit ve V79 hücrelerine 500-10000 µM konsantrasyon
aralığında limonenin negatif kontrol (%1 DMSO) ile kıyaslandığında lenfositlerde
500, 1000, 2000 ve 5000 µM konsantrasyonlarda DNA hasarına neden olmadığı, 2000
ve 5000 µM limonenin DNA hasarını negatif kontrole kıyasla azalttığı, ancak 10000
µM limonenin DNA hasarında artışa neden olduğu bulunmuştur (p<0.05). Comet
yöntemi sonucunda konsantrasyon artışıyla birlikte limonenin genotoksik etki
gösterebileceği saptanmıştır. Fpg proteini ilavesinde ise tüm konsantrasyonlarda Fpg
proteini ilave edilmeksizin elde edilen sonuçlara göre istatistiksel olarak artış
gözlenmiştir (p<0.05). V79 hücrelerinde de lenfosit sonuçlarına benzer şekilde negatif
kontrolle (%1 DMSO) kıyaslandığında limonenin 500, 1000, 2000 ve 5000 µM
konsantrasyonlarda DNA hasarına neden olmadığı ve 10000 µM limonenin DNA
hasarına neden olduğu bulunmuştur (p<0.05). 500, 1000, 5000 ve 10000 µM limonen
uygulanan lenfositlerde negatif kontrole (%1 DMSO) kıyasla MÇ sayısında fark
olmadığı, 2000 µM limonen uygulanan hücrelerde ise MÇ sayısının azaldığı
belirlenirken (p<0.05), V79 hücresinde 500, 1000,

2000 ve 5000 µM

konsantrasyonlarda negatif kontrole kıyasla MN sayısında fark olmadığı ve 10000
µM konsantrasyonda genotoksik etkiye yol açabileceği gözlenmiştir (p<0.05).
Lenfosit ve V79 hücrelerinde H2O2 ile oluşturulan oksidatif DNA hasarına
500-10000 µM konsantrasyon aralığında limonenin etkisi değerlendirildiğinde, her iki
hücre tipinde de pozitif kontrolle (50 µM H2O2) kıyaslandığında DNA hasarının
çalışılan tüm konsantrasyon aralığında azaldığı saptanmıştır (p<0.05). Limonen
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oksidatif DNA hasar onarımını artıracak şekilde lenfositlerde Fpg proteini ilavesinde
tüm konsantrasyonlarda Fpg proteini ilave edilmeksizin elde edilen sonuçlara göre
istatistiksel olarak artışa neden olmuştur (p<0.05). MÇ yönteminde ise, çalışılan
konsantrasyon aralığında limonenin lenfositler ve V79 hücrelerinde 50 µM H2O2’nin
neden olduğu MÇ sayısındaki artışı azalttığı görülmüştür (p<0.05). Konsantrasyon
artışıyla birlikte limonenin koruyucu etkisinin arttığı ancak tek başına yüksek
konsantrasyonlarda limonenin hasar oluşturabileceği saptanmıştır.
Bulgularımız limonen içeren Citronella uçucu yağının insan lenfositlerinde
metil metansülfonat ve H2O2’nin neden olduğu DNA hasarına karşı koruyucu etkisinin
bulunduğunu gösteren bir çalışma ile uyum göstermektedir (142). Diğer taraftan CHO
hücrelerine Citrus türlerinin içeriğindeki fenolik bileşiklerin karışımını içeren bir
ekstre uygulandığında, kontrol grubuyla karşılaştırıldığında, limonen bileşiğinin tek
başına uygulandığı grupta, COMET yöntemi sonucunda DNA hasarının arttığı
gözlenmiştir (141).
Naringin Citrus türü bitkilerin içeriğinde bulunan flavonoid yapısında bir
antioksidan fenolik bileşiktir. Naringinle yapılan çalışmalar serbest radikal kaynaklı
toksisiteye karşı koruyucu etkilerine odaklanmaktadır (185). 0-500 µM konsantrasyon
aralığında naringinin konsantrasyona bağlı olarak DPPH ve TEAK yöntemlerinde
antioksidan kapasitesinin bulunduğu belirtilmiştir (175).
Çalışmamızda da TEAK yöntemiyle naringinin antioksidan kapasitesinin 22000 µM konsntrasyon aralığında oksidan özellikteki ABTS•’ye karşı önemli olduğu,
antioksidan kapasitesinin konsantrasyon artışıyla birlikte arttığı ve antioksidan
kapasitesinin trolokstan daha az olduğu gösterilmiştir (p<0.05).
Bu çalışmada da V79 hücrelerinde naringinin IC50 değerleri NKA ve MTT
yöntemleri için sırasıyla 1976,4 µM ve 9026 µM olarak bulunmuştur. Naringinin
sitotoksik etkisinin konsantrasyon artışıyla birlikte artış gösterdiği saptanmıştır.
Naringinin sitotoksik etkisine ilişkin bir yayın bulunmamaktadır.
Lenfositlerde H2O2’nin neden olduğu genotoksik hasarın naringin içeren
greyfurt suyunun doz artışıyla birlikte azaldığı saptanmıştır (215). Yılmaz ve diğ.
(212) de kadmiyumun neden olduğu kromozom hasarını naringinin azalttığını
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göstermişlerdir. Antineoplastik bir madde olan ifosfamidin fare kemik iliğinde neden
olduğu MÇ yoğunluğundaki artışın naringin tarafından azaltıldığı rapor edilmiştir
(213). Radyasyonun neden olduğu MÇ sayısındaki artışın naringin tarafından
azaltıldığı saptanmıştır (155). Farelerde daunorubisinin neden olduğu MNPCE
oluşumunun naringin uygulamasıyla birlikte azaldığı ileri sürülmüştür (214). AraC’nin P338 hücrelerinde oluşturduğu sitotoksik etkinin naringin uygulamasıyla
birlikte azaldığı MTT yöntemiyle belirlenmiştir (216). PC12 hücrelerinde H2O2’nin
neden olduğu sitotoksik etkinin de naringin uygulamasıyla birlikte azaldığı
gözlenmiştir (399).
Benzer şekilde bu çalışmada da lenfosit ve V79 hücrelerine tek başına
naringinin 50, 100 ve 1000 µM konsantrasyonlarda DNA hasarına neden olmadığı,
500 µM naringinin kontrole göre DNA hasarını azalttığı ve 2000 µM naringinin DNA
hasarını artırdığı bulunmuştur (p<0.05). Benzer bulgular V79 hücrelerinde de
gözlenmiş, V79 hücrelerinde naringinin 50, 100, 500 ve 1000 µM konsantrasyonlarda
DNA hasarına neden olmadığı ve 2000 µM konsantrasyonda DNA hasarı artışına
neden olsa da farkın istatistiksel olarak önemli olmadığı bulunmuştur (p<0.05). MÇ
yönteminde ise 50 ve 100 µM konsantrasyonlarda naringinin lenfositlerde MÇ
sayısında fark oluşturmamış, 500 ve 1000 µM konsantrasyonlarda ise MÇ sayısını
azaltmış, 2000 µM’da MÇ sayısını artırmış ancak bu artış istatistiksel olarak önemli
bulunmamıştır (p<0.05). V79 hücresinde çalışılan tüm konsantrasyonlarda negatif
kontrole (%1 DMSO) kıyasla MÇ sayısında fark olmadığı gözlenmiştir (p<0.05).
Lenfosit ve V79 hücrelerinde H2O2 ile oluşturulan oksidatif DNA hasarını 50-2000
µM konsantrasyon aralığında naringinin azalttığı saptanmıştır (p<0.05). Lenfosit ve
V79 hücrelerinde naringin H2O2’nin indüklediği MÇ sayısını azaltmıştır (p<0.05).
Puerarin, Pueraria lobata bitkisinin kök kısmında bulunan bir izoflavondur
(237). İzoflavonların antioksidan ve fitoöstrojenik özellikleri nedeniyle sağlığa yararlı
(400), puerarinin de kardiyovasküler hastalıklar, jinekolojik hastalıklar, osteoporoz,
kognitif kapasite ve diyabetik nefropatiye karşı koruyucu etkisinin bulunduğu
bilinmektedir (237).
Pueraria

lobata

bitkisinin

kök

ekstresinin

antioksidan

kapasitesini

değerlendirildiği bir çalışmada ekstrenin TEAK yönteminde troloksa benzer
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antioksidan kapasite gösterdiği belirlenmiş ancak bu aktivitenin puerarinin yanısıra
kök ekstresinde yer alan daidzin, daidzein gibi fenoliklerden kaynaklandığı ileri
sürülmüştür. Ancak Cherdshewasart ve diğ. (401) Pueraria miriﬁca ve Pueraria
lobata köklerinin antioksidan kapasitesini DPPH yöntemiyle karşılaştırdığı
çalışmalarında bu iki kökün içeriğinde yer alan puerarinin bilinen bir antioksidan olan
α-tokoferolle benzer antioksidan kapasite gösterdiğini bildirmişlerdir. Çalışmamızda
TEAK yöntemiyle puerarinin antioksidan kapasitesinin 2-2000 µM konsntrasyon
aralığında oksidan özellikteki ABTS•’ye karşı önemli olduğu ve konsantrasyon
artışıyla birlikte puerarinin antioksidan kapasitesinin arttığı ancak antioksidan
kapasitesinin trolokstan daha az olduğu gösterilmiştir (p<0.05).
Puerarinin sitotoksisitesi ile ilgili veri yok denecek kadar azdır. Sadece tek bir
çalışmada HT-29 hücrelerinin çoğalmasını doz ve zamana bağlı olarak engellediği
iddia edilmiştir (233). Çalışmamızda puerarinin IC50 değerleri NKA ve MTT
yöntemleri için sırasıyla 51,71 µM ve 2503,712 µM olarak bulunmuştur.
HUVEC hücrelerinde H2O2’nin neden olduğu DNA hasarına karşı puerarinin
antigenotoksik etksisinin bulunduğu gösterilmiştir (402). HaCaT hücreleri 24 saat
süreyle UVB radyasyona maruz bırakılarak DNA hasarının oluşması sağlanmış ve bu
hasara karşı puerarinin koruyucu etkisi COMET yöntemiyle değerlendirilmiş,
puerarinin hücrelerdeki DNA hasarını azalttığı saptanmıştır (403). Dişi farelerde
östrojen eksikliği sonucu lenfositlerde oluşan DNA hasarının 20, 50 ve 100 mg/kg
puerarin uygulanan gruplarda azaldığı gösterilmiştir (404). ICR farelerde mitomisin
C’nin neden olduğu MNPCE oranındaki artışın yüksek doz puerarin uygulamasıyla
(500 mg/kg) birlikte azaldığı iddia edilmiştir (275).
Çalışmamız puerarinin DNA hasarını azalttığı az sayıda çalışmalar ile uyum
göstermektedir. Lenfositlerde 1, 5, 10, 25 ve 50 µM konsantrasyonlarda puerarin DNA
hasarına neden olmamıştır (p<0.05). V79 hücrelerinde de puerarin DNA hasarına
neden olmamış ve 50 µM konsantrasyonda DNA hasarı artışına neden olsa da
istatistiksel fark önemsiz bulunmuştur (p<0.05). MÇ yönteminde ise lenfositler ve V79
hücrelerinde MÇ sayısında fark gözlenmemiş, 50 µM puerarin uygulanan hücrelerde
MÇ sayısı artmasına rağmen istatistiksel bir farkın olmadığı belirlenmiştir (p<0.05).
Ayrıca lenfosit ve V79 hücrelerinde H2O2 ile oluşturulan oksidatif DNA hasarının
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puerarin tarafından azaltıldığı saptanmıştır (p<0.05). Lenfositlerde çalışılan tüm
konsantrasyonlarda ve V79 hücrelerinde 5-50 µM konsantrasyon aralığında pozitif
kontrole (50 µM H2O2) kıyasla MÇ sayısının azaldığı görülmüştür (p<0.05).
Ursolik asit pek çok farklı bitkinin yapısında bulunan pentasiklik
triterpenoiddir. Kardiyovasküler hastalıklar ve kanser tedavisinde etkili olduğu iddia
edilen bileşik, hücre ölümünü artırıcı, antienflamatuvar, antianjiyojenik özelliklere
sahiptir (279,405). Bunun yanı sıra antiviral, antioksidan, antihipertansif,
antihiperlipidemik ve antihiperglisemik etkilere sahip olduğu belirtilmektedir (405).
Ursolik asidin radikal süpürücü etkisinin bulunmadığı bazı çalışmalarda
saptanmıştır (280,406). Ursolik asit metal bağlayıcı ve ksantin oksidaz enzimini inhibe
edici etki göstererek enzimatik olmayan antioksidan etkiler gösterebilir (407).
Çalışmamızda ursolik asidin 100-2000 µM konsntrasyon aralığında antioksidan
kapasitesinin olduğu ve bileşiğin antioksidan kapasitesinin konsantrasyon artışıyla
birlikte artabileceği ancak trolokstan daha az antioksidan kapasitesinin olduğu
saptanmıştır (p<0.05).
CaCo-2 hücreleri ursolik asitle 48 saat süreyle maruz bırakıldığında, MTT
yönteminde hücre canlılığının 50 ve 100 µM’dan daha yüksek konsantrasyonlarda
önemli derecede azaldığı gözlenmiştir (280). Ursolik asidin hücre koruyucu etkisinin
değerlendirildiği tripan mavisi ve MTT yöntemlerinde UVB’nin lenfositlerdeki
sitotoksik etkisini azalttığı belirtilmiştir (339).
Bu çalışmada da V79 hücrelerinde ursolik asidin IC50 değerleri NKA ve MTT
yöntemleri için sırasıyla 92,94 µM ve 224,85 µM olarak bulunmuştur. Ursolik asidin
sitotoksik etkisinin konsantrasyon artışıyla birlikte artış gösterdiği saptanmıştır.
Ursolik asit DNA tamirini artırmak gibi hücreyle ilişkili etkiler aracılığıyla
DNA’yı koruyucu etki gösterebilir (338). H2O2’nin neden olduğu oksidatif DNA
hasarına ursolik asitin antigenotoksik etkisinin incelenmesi amacıyla H2O2 uygulaması
öncesi 5 ve 10 µM konsantrasyonda ursolik asitle 24 saat muamele edilen hücrelerdeki
DNA hasarı Fpg proteini uygulanarak veya uygulanmadan değerlendirildiğinde, hasarı
azalttığı gözlenmiştir (280).
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Çalışmamızda da lenfosit ve V79 hücrelerine 5-100 µM konsantrasyon
aralığında ursolik asidin lenfositlerde negatif kontrol (%1 DMSO) ile kıyaslandığında
DNA hasarına neden olmadığı bulunmuştur (p<0.05). Ursolik asidin DNA onarımını
artırdığını gösterecek şekilde Fpg proteini ilavesinde tüm konsantrasyonlarda Fpg
proteini ilave edilmeksizin elde edilen sonuçlara göre istatistiksel olarak artış
gözlenmiştir (p<0.05). Çalışmamızda ayrıca lenfosit ve V79 hücrelerinde H2O2 ile
oluşturulan oksidatif DNA hasarına 5-100 µM konsantrasyon aralığında ursolik asidin
etkisi COMET yöntemiyle değerlendirildiğinde, pozitif kontrolle (50 µM H2O2)
kıyaslandığında çalışılan tüm konsantrasyon aralığında DNA hasarının azaldığı
saptanmıştır (p<0.05). ,
MÇ yönteminde ise 5-100 µM konsantrasyon aralığında lenfositlerde ve V79
hücrelerinde negatif kontrole (%1 DMSO) kıyasla MÇ sayısında fark olmadığı
belirlenmiştir (p<0.05). Lenfositlerde çalışılan konsantrasyon aralığında ve V79
hücrelerinde 25 ve 50 µM konsantrasyonlarda pozitif kontrole (50 µM H2O2) kıyasla
MÇ sayısının azaldığı görülmüştür (p<0.05). Çalışmalarımız az sayıdaki MÇ
bulgularıyla uyumludur. Farelerin periferal kan ve kemik iliği hücrelerinde
doksorubisinin neden olduğu MNPCE oranındaki artışı ursolik asit uygulamasının
azalttığı iddia edilmiştir (340) Benzer şekilde Guevera ve diğ. (341) de mitomisin
C’nin fare kemik iliğinde neden olduğu MNPCE oranındaki artışın ursolik asit
tarafından azaltıldığını bulmuşlardır.
TEAK yöntemi fitokimyasalların antioksidan kapasitesi hakkında fikir
edinmek amacıyla sıklıkla yararlanılan bir yöntemdir (408,409). Ancak ana bileşikle
birlikte reaksiyon ürünlerinin oluşturduğu antioksidan kapasiteyi ölçebilir, bu da hatalı
sonuçlarla karşılaşılmasına yol açabilir. Var olan kısıtlılıklarına rağmen TEAK
yöntemi bilinmeyen antioksidan maddeler ve karışımlar hakkında fikir edinmek için
yararlıdır (352). Çalışmamızda çalışılan tüm fenolik bileşiklerin antioksidan
kapasitelerinin olduğu ancak sadece galanginin antioksidan kapasitesinin trolokstan
daha fazla olduğu, diğer maddelerin antioksidan kapasitelerinin ise trolokstan daha az
olduğu bulunmuştur. Elde edilen veriler ışığında bileşiklerin antioksidan kapasiteleri
değerlendirildiğinde galanginin en fazla ve ursolik asidin de en az antioksidan kapasite
gösteren bileşik olduğu söylenebilir.
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V79 hücreleri iyi tanımlanmış, toksisite çalışmalarında yaygın olarak
kullanılan bir hücre tipidir (410). Bu hücrelerin P450 enzim sistemine sahip olmaması
ve normal kültür ortamında bazal hücresel fonksiyonlarını devam ettirebilmesi
nedeniyle sitotoksisite çalışmaları için uygundur (411).
Sitotoksisite tayininde kullanılan yöntemlerin duyarlılığı hücre ölümüne neden
olan farklı mekanizmalara dayanır. Bu farklılıklar sitotoksisite tayini yapılacak olan
bileşikle daha uzun inkübasyon süresiyle giderilebilir (356). Maddelerin NKA ve MTT
yöntemleriyle bulunan IC50 değerleri birbirinden farklıdır. Farklı sitotoksisite
yöntemlerinden elde edilen farklı IC50 değerleri kimyasal maddelerin hücre içine
alımlarının ve hücre ölümüne neden olmalarının farklı mekanizmalarla olduğunu
düşündürmektedir.

Ancak

çalışmamızda

kullanılan

sitotoksisite

yöntemleri

duyarlılıkları, geçerlilikleri ve uygulanabilirliği nedeniyle en tercih edilen yöntemlerin
başında gelmektedir.
In vitro ve in vivo şartlarda MÇ, genotoksisite testlerinde önemli yer
tutmaktadır ve birçok ürünün güvenlik değerlendirmesinde dünya çapında önerilen
geçerli bir yöntemdir. Bu yöntem kromozom hasarını ve mitoz bozukluğu nedeniyle
işlev bozukluğu görülen kromozomları belirlemede sıklıkla kullanılır (412). Tek hücre
jel elektroforez (COMET) yöntemi ise avantajları nedeniyle genotoksik bileşiklerin
belirlenmesinde en çok mutasyonlar sonrası görülen DNA hasarını ortaya çıkarır
(371). COMET yöntemi tek ve çift iplik kırıkları, alkali oynak bölgeler ve oksidatif
DNA baz hasarını tayin etmede kolaylığı, güvenilirliği ve hızlılığı nedeniyle tercih
edilen bir genotoksisite yöntemidir. İki yöntemin birlikte kullanılması duyarlılığı
artırır, ölçülen parametrelerin çeşitlenmesini sağlar, dolayısıyla genotoksisitenin
belirlenmesini kolaylaştırır (413).
Genel olarak çalışmamızda kullanılan tüm fenolik bileşikler sitotoksik
olmayan konsantrasyonlarda lenfosit ve V79 hücrelerinde DNA hasarı oluşturmamış
ve MÇ sıklığında artışa neden olmamıştır.
H2O2, DNA’da tek ve çift iplik kırıkları, şeker ve baz modifikasyonları ve
DNA-protein çapraz bağlanmasına neden olarak DNA hasarı oluşturabilir. Özellikle
pürin oksidasyon ürünü olan 8-OHdG oluşuma yol açabilir (49). Fpg, Escherichia
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coli’den elde edilen olan bir DNA onarım enzimi olup oksidatif DNA hasarını, 8OHdG’yi tayin eden bir endonükleazdır (371,380).
Hücrelere 50 µM H2O2 uygulanarak genetik materyalde oluşturulan oksidatif
hasara karşı çalışılan bitkisel fenolik bileşenlerin koruyuculuklarının bulunduğu
gözlenmiştir. Lenfosit hücrelerinde yapılan COMET testinde Fpg proteini eklenerek
ve eklenmeden değerlendirme yapılmış, çalışılan bütün bileşiklerin Fpg proteini
eklendiğinde verdiği sonuçların Fpg proteini eklenmeden elde edilen sonuçlara göre
daha fazla olduğu görülmüştür. Bu sonuçlar H2O2’nin DNA’da tek ve çift iplik
kırıklarına yol açmasının yanısıra oksidatif DNA hasarına yol açtığını ve çalışılan
bitkisel fenoliklerin DNA’yı yalnızca oksidatif strese karşı korumadığı, aynı zamanda
DNA onarım aktivitesini artırdığını da göstermiştir.
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6. SONUÇ ve ÖNERİLER
DNA hasarı, birçok hastalığı başlatıcı bir nedendir ve bu nedenle günümüzde
DNA hasarının belirlenmesi için birçok çalışma yapılmaktadır. Özellikle antioksidan
ve antigenotoksik etkileri bulunan bileşiklerin kullanımının birçok hastalığın
önlenmesi, tedavisi ve sağlıklı durumun korunması için yararlı olacağı iddia
edilmektedir. Bu amaçla da sentetik maddelerden çok bitkisel kaynaklı maddelerin
kullanımı daha çok kabul görmektedir. Bitkisel kaynaklı bileşiklerin yararlı etkileri
genellikle antioksidan özeliklerinden ileri gelmektedir. Bitkisel kaynaklı bileşiklerden
fenolikler de antioksidan birçok hastalığa karşı korunma ve hastalıkların tedavisinde
kullanılmasını varsaymaktadır. Ancak bu bileşiklerin yararlı etkilerinin yanında
sitotoksik, genotoksik ve karsinojenik etkilere yol açabileceği söz konusudur.
Günümüzde sıklıkla kullanılan propolisin ana etken maddesi galanginin, Citrus
türü bitkilerde yer alan limonenin, greyfurtta bulunan naringinin, yurt dışında
myokardiyal enfarktüse karşı ve fitoöstrojen olarak kullanılan puerarinin ve insan
diyetindeki birçok meyve ve sebzenin bileşiminde yer alan ursolik asidin antioksidan
özellikleri gösterilmiş ve yüksek dozlarında sitotoksik ve genotoksik etkisinin
bulunabileceği, düşük dozlarında da antigenotoksik etki gösterebileceği belirlenmiştir.
Ancak bitkisel fenolik bileşiklerle antioksidan aktivite tayini yapılırken
bitkilerin antioksidan aktivitesini hangi mekanizmayla gösterdiğinin bilinmesi ve
sitotoksisite değerlendirmesi sırasında birden fazla yöntem kullanılarak analiz
yapılması elde edilen sonuçların doğruluk derecesini artıracaktır. Fitokimyasallar ve
bitkisel fenolik bileşikler tarafından genotoksik hasar tamirinin düzenlemesiyle ilgili
daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır. Hayvanlarda yapılacak olan in vivo
çalışmalarda kullanılacak COMET ve MÇ yöntemi gibi biyogöstergeler bitkisel
kaynaklı bileşiklerin DNA hasar tamir yolakları ve pek çok hastalığa karşı
korunmadaki etkileri hakkında bilgi verebilecektir.
Bu nedenle fenolik yapıda bitkisel bileşiklerin yapı-etki ilişkilerini bilmek,
insan sağlığına olası yararlı etkilerini ve/veya istenmeyen etkilerini saptamak ve
bileşiklerin uygun kullanım alanlarını belirlemek için daha ayrıntılı çalışmalara gerek
duyulmaktadır.
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