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Materials and Methods: Three different concentrations (0.6 %, 1.2 % and 2.4 %) of roundup 
were applied to cucumber plants for 48 and 72 hours. At the end of the application procedure, 
the germination percentage, mean root length, mitotic frequency and mitotic abnormalities were 
determined in root apical meristematic cells by using squashing techniques. In order to acquire 
molecular information the leaves of the plants were studied by Fourier Transform Infrared (FTIR) 
spectroscopy. Grounded leaves were mixed with KBr (potassium bromide) at a 1/75 ratio and 
subsequently subjected to pressure to obtain KBr pellet. Infared spectra of KBr pellets were recorded 
in 4000-400 cm-1 frequency range with 4 cm-1 resolution. All results were statistically evaluated. 

Results: Firstly, the EC50 value for root growth was determined as 1.2 %. Germination percentages of 
primary cucumber roots decreased with increasing round up concentrations. Besides this, the intensity 
of mitotic activity in root tips and the frequency of mitotic/chromosomal irregularities upon treatment 
were determined. Data revealed that different concentrations of roundup reduced the number of phases 
of mitosis when compared to control group. On the other hand, varied chromosome abberrations 
were observed but these effects were not corresponded to herbicide concentration. Moreover, mostly 
c-mitosis, laggard chromosome, stickiness, polarity and chromosomal bridges in all concentrations 
were seen. Meanwhile, infrared spectra of the samples represented differences in the concentration and 
structure of biomolecules such as carbohydrates, proteins and lipids. In addition, hierarchial cluster 
analysis could succesfully differentiate four different groups based on spectral data. 

Conclusion: Roundup enables to cause a reduction in seed germination, mitotic frequency and 
root growth of cucumber seeds as well as to stimulate molecular variations revealed by FTIR 
results. Moreover, these concentration dependent effects of roundup are not tolerated effectively 
by cucumber plant. 
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Amaç: Kanser tedavisi için kullanıma giren ilaç sayısındaki hızlı artışa rağmen tedavide ki başarı 
oranları aynı oranda artmamıştır. Bu nedenle, antikanser etkisi yüksek yeni komplekslerinin 
sentezlenmesine gereksinim duyulmaktadır. Bu çalışmada, Uludağ Üniversitesi’nce yeni sentez 
edilen palladyum (II) kompleksinin [PdCl(terpy)](sac)·2H

2
O] sarkomlardaki etkisi araştırılmıştır.
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Gereçler ve Yöntemler: Palladyum (II) kompleksi H-ras 5RP7 (Sıçan Embriyo Fibroblast) ve 
NIH/3T3 (Fare Embriyo Fibroblast) hücrelerinde sitotoksik etkisi MTT ve ATP canlılık testleri 
kullanılarak belirlendi. Hücrelerdeki sitotoksik aktivite gerçek zamanlı sitotoksisite analiz sistemi 
kullanılarak 48 saat süre ile analiz edildi. Bu etkilerden sorumlu hücre ölüm modu (apoptozis, 
nekrozis) Anneksin V-FITC kullanılarak akım sitometride araştırıldı. Ayrıca hücrelerde apoptoz 
varlığı Hoechst 33342/ PI /Calcein üçlü boyama yöntemi ile floresan mikroskop kullanarak 
morfolojik olarak gözlendi.

Bulgular: Palladyum (II) kompleksinin H-ras 5RP7 ve NIH/3T3 kanser hücreleri üzerine doza ve 
zamana bağlı olarak belirgin bir sitotoksik aktivite gösterdiği belirlendi. Akım sitometri sonuçları 
incelendiğinde, palladyum (II) kompleksinin H-ras 5RP7 hücrelerinde 18.28 µM dozunda apoptotik 
oranının % 47.2, 84.54 µM dozunda %84.54; NIH/3T3 hücrelerinde ise 16.73 µM dozunda %55.7, 
78.83 µM dozunda ise %78.6 apoptotik oranına sahip olduğu gözlendi. H-ras 5RP7 ve NIH/3T3 
hücrelerinde yüksek oranda gözlenen apoptozis varlığı üçlü boyama ile morfolojik olarak da 
doğrulandı.

Sonuç ve Tartışma: Yeni sentez edilen palladyum (II) kompleksinin sarkom tedavisindeki büyüme 
baskılayıcı etkisinin in vivo olarak araştırılması sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: Kanser, Palladyum (II) kompleksi, Sarkom, Apoptozis.
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Amaç: Meme kanser tedavisinde şimdiye kadar etkin bir tedavi yöntemi bulunmamaktadır. Bu 
çalışmada, A vitamini türevi olan fenretinid ve tümör nekroz faktör ilişkili apoptoz uyarıcı ligand 
(TRAIL) kombine edilerek meme kanseri hücre soyları (MCF-7 ve MDA-MB-231) üzerindeki 
etkisi araştırılmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Fenretinid, TRAIL ve fenretinid + TRAIL kombinasyonunun sitotoksik 
etkileri MCF-7 ve MDA-MB-231 hücre soylarında 48 saatlik tedavinin ardından MTT ve ATP hücre 
canlılık testleri kullanılarak belirlenmiştir. Doz belirleme çalışmalarında, büyüme hızı eğrisinden 
elde edilen verilere göre fenretinid ve TRAIL için GI

50
, TGI ve LC

50
 değerleri belirlenmiştir. 

Fenretinid + TRAIL kombinasyonunda, fenretinid 0.63 – 20 µM doz aralığında, TRAIL 2.5 – 80 
ng/ml doz aralığında 1:1 oranında kullanılmıştır. Değişen TRAIL dozları ve 2.5 µM sabit doz 
fenretinid kombinasyonunun hücre proliferasyonu üzerindeki etkisi Xcelligence cihazıyla gerçek 


