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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 
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zamanlı olarak takip edilmiştir. Bir apoptozis belirteci olan kaspazla kırılmış sitokeratin 18 miktarı 
ELISA yöntemiyle çalışılmıştır; bunun yanında hücre ölüm modu floresans mikroskopta üçlü 
boyama (Hoechst 33342, Calcein AM ve propidium iyodür) yöntemiyle değerlendirilmiştir.

Bulgular: Fenretinid tedavisinde MCF-7 için elde edilen GI
50

, TGI ve LC
50

 değerleri sırasıyla 3.33, 
5.80, 8.19 µM, MDA-MB-231 için elde edilen GI

50
, TGI ve LC

50
 değerleri sırasıyla 4.12, 6.86, 8.89 µM 

olarak bulunmuştur. TRAIL tedavisinde MCF-7 için elde edilen GI
50

, TGI ve LC
50

 değerleri sırasıyla 
< 1.95, 4.00, 10.83ng/ml, MDA-MB-231 için elde edilen GI

50
, TGI ve LC

50
 değerleri sırasıyla 3.48, 

9.38, 25.10 ng/ml olarak bulunmuştur. Fenretinid + TRAIL kombinasyonunun sitotoksik etkisi her 
iki hücre soyunda da tek başına fenretinid ve TRAIL tedavisinden daha yüksek olarak bulunmuştur. 
Bu sonuçlar MCF-7 hücreleri için gerçek zamanlı sitotoksisite analiz sistemiyle (Xcelligence) 
doğrulanmıştır. Hücre ölüm modunu belirlemek amacıyla yapılan ELISA testiyle apoptozis yolağıyla 
ölen hücrelerde oluşan kaspazla kırılmış sitokeratin 18 miktarının artmadığı görülmüştür. Üçlü 
boyama verilerine göre her iki hücre soyunda apoptotik hücre ölüm morfolojisine rastlanmamıştır. 

Sonuç ve Tartışma: Meme kanseri hücre soyları üzerinde gerçekleştirilen bu çalışmada fenretinid 
+ TRAIL kombinasyonunun sitotoksik etkisinin fenretinid ve TRAIL’in tek başına oluşturduğu 
sitotoksik etkiden daha yüksek olduğu gösterilmiştir. Dolayısıyla, bu kombinasyonun meme kanseri 
tedavisinde ümit verici olduğu düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Fenretinid, TRAIL, sitotoksisite
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Amaç: Platin ve palladyum türevli antikanser ilaçların kanser tedavisinde etkili oldukları 
bilindiğinden, bu gruptan yeni bileşiklerin sentezi ve sitotoksik etkilerinin değerlendi rilmesi 
giderek artmaktadır. Bu çalışmada Uludağ Üniversitesi Kimya Bölümü tarafından yeni sentez 
edilen farklı karakterdeki platin (II) ve palladyum (II) komplekslerinin antikanser özellikleri ve etki 
mekanizması araştırılmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Çalışmada yeni sentezlenen [Pd(hmpy)
2
(sac)

2
]·2H

2
O (A1), 

[Pt(hmpy)
2
(sac)

3
]·3H

2
O (A2), [Pd(hmpy)

2
(sac)

2 
(A3) ve [Pt(hmpy)

2
(sac)

2
 (A4) (sac:sakkarinat ve 

hmpy:2-hydroksi metil-pridin) komplekslerinin farklı konsantrasyonlarda (3.125-200 µM) insan 
akciğer (A-549, PC-3), karaciğer (Hep-3B) ve sıçan beyin (C-6) kanser hücreleri üzerine sitotoksik 
etkileri MTT ve ATP canlılık testleriyle belirlendi. Hücrelerde oluşabilecek apoptozis varlığı 
kaspazla kırılmış sitokeratin 18 (M30-antijen) testi ile araştırıldı. Hücrelerdeki ölüm modu üçlü 
boyama (Hoechst/Calcein-AM/ Propidyum iyodür) ile morfolojik olarak floresan mikroskobunda 
değerlendirildi. 


