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Sonuç ve Tartışma: Bitki ekstraktlarının MTT ile etkileşime girerek hücre canlılığı lehine yanlış 
pozitif sonuç verdiği (interferans oluşumu) ATP yöntemi ile karşılaştırılarak ortaya konmuştur. 
Bitki ekstaktı gibi interferans oluşturabilecek ajanların sitotoksisite analizlerinde MTT yönteminin 
güvenilir olmadığını ve uygun yöntemin seçilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. 
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Amaç: Parkinson hastalık tedavisinde kullanılan Levodopa ve Karbidopa ilaçlarının genotoksik 
etkileri in vivo fare kemik iliği mikronükleus ve Komet testleri ile belirlenmiştir.

Gereçler ve Yöntemler: Araştırmada deney hayvanı olarak Uludağ Üniversitesi Deney Hayvanları 
Yetiştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi’nden temin edilen Balb/c türü erkek fareler kullanıldı. 
Kemik iliği ve Komet testleri için kullanılan ilaçların her doz grubunda ve kontrol gruplarında 4’er 
adet erkek fare kullanıldı. Çalışmada Levodopa’nın 10, 50 ve 100 mg/kg dozları, Karbidopa’nın 1, 5 
ve 10 mg/kg dozları, Levodopa ve Karbidopa kombine dozları intraperitoneal yolla farelere enjekte 
edilerek in vivo Fare Kemik İliği Mikronükleus Testi ve Alkali Komet Testi gerçekleştirilmiştir.

Bulgular: Çalışmamızda genotoksik etkileri belirlenmeye çalışılan Levodopa ve Karbidopanın 
in vivo fare kemik iliği mikronükleus testi ile mikronükleus frekansları ve Komet testi ile 
komet uzunluğu ve genetik hasar indeksi belirlenmiştir. Karbidopa uygulamasının genotoksik 
etki göstermediği, Levodopanın tek başına ve karbidopa ile birlikte uygulanması sonucunda 
mikronükleus frekansının istatistiksel anlamlı bir şekilde arttığı belirlendi.

Sonuç ve Tartışma: Yapılan literatür taramasında çalışmada kullanılan Levodopa’nın toksik 
etkisi nöronal hücrelerde gösterilmesine rağmen, DNA’da hasar oluşturması ve bunun sonucunda 
da kromozom düzeyinde hasarlar meydana getirmesi ile ilgili olarak herhangi bir in vivo kayıta 
rastlanmamıştır. Çalışmamızda elde edilen sonuçların, bu ilacı kullanan insanlardaki etkileri 
hakkında bir fikir vereceği ve daha sonraki çalışmalara yardımcı olabileceği düşünülmektedir.
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Teşekkür: Bu çalışma, “Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projeleri Birimi” tarafından 
desteklenen, UAP(F)-2010/60 numaralı proje kapsamında gerçekleştirilmiştir. Çalışma için Uludağ 
Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulundan 23.02.2010 tarihli 2010-02/06 numaralı etik 
kurul izni alındı.


