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Kıbrıs endemiği Anthemis tricolor’un sitotoksik aktivite çalışması
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Amaç: Kuzey Kıbrıs endemiği olan Anthemis tricolor Boiss. un hekzan, kloroform ve metanol 
ekstrelerinin A549 (insan akciğer kanseri), U2OS (insan osteosarkoma) ve HeLA (insan servikal 
kanser) hücreleri üzerinde sitotoksik etkinliğinin araştırılması amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Anthemis tricolor, çiçeklenme döneminde (4 Nisan-2102), Kıbrıs, Taşkent 
Köyü’nden toplanmıştır. Bitkinin herbaryum örneği hazırlanarak, 01337 herbaryum numarası 
ile, Near East (NEUN) Herbaryumu’na kaydedilmiştir Kurutularak toz edilen A. tricolor toprak 
üstü kısımları (20 g), sırası ile n-hekzan, kloroform, ve metanol (3 x 200 ml ) ile, ultrasonik su 
banyosunda ekstre edilmiştir. Solvanlar evaporatörde kuruluğa kadar uçurularak, n-hekzan (288 
mg), kloroform (143 mg) ve metanol (1447 mg) ekstreleri elde edilmiştir.Elde edilen ekstrelerin 
A549 (insan akciğer kanseri), U2OS (insan osteosarkoma), ve HeLA (insan servikal kanser) 
hücre hatlarında WST-1 ajanı kullanılarak hücre proliferasyon yöntemi ile sitotoksik aktiviteleri 
çalışılmıştır.

Bulgular: Metanol ekstresi hiçbir hücre hattında aktivite göstermezken, kloroform ve hekzan 
ekstreleri ile özellikle U2OS üzerinde yüksek etki gözlenmiştir.

Sonuç ve Tartışma: Çalışmamız Anthemis tricolor üzerinde yapılan ilk araştırmadır. Bitkinin 
kimyasal içeriği ve ayrıntılı biyolojik aktivite taramaları konusunda çalışmalarımız devam 
etmektedir.
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Buharkent Termal Sularından yeni 
Bir Thermus Türünün İzolasyonu ve Karakterizasyonu
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Amaç: Buharkent termal su kaynaklarından alınan su ve çamurlu su örneklerinden izole edilen 
bakterinin izolasyonu ve karakterizasyonu yapılmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Toplanan su örnekleri 0,45 µm’lik filtrelerden geçirilerek bu filtreler 
70 °C sıcaklıkta Thermus 162 medium agar da 3 gün inkübasyonu yapılmış ve büyüyen turuncu 
koloniler seçilerek uygun inkübasyon şartları sağlanarak izolatların saf kültürleri elde edilmiştir.
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Saf kültürleri yapılan bu izolatlardan genomik DNA izolasyonu yapıldı. PCR reaksiyonları ile 16S 
rRNA genleri çoğaltılarak sekans ettirildi. Elde edilen 16S rRNA geni sekans sonuçlarına göre 
izolatların tür tayinleri yapıldı. Optimum büyüme sıcaklıkları ve optimum pH aralıkları belilendi. 
Yeni tür olduğu düşünülen izolat için biyokimyasal testler, şeker kullanımı, antibiyogram duyarlılık 
testleri ve yağ asitleri analizleri yapıldı.

Bulgular: Thermus sp MT1 izolatının 16S rRNA gen dizininin Thermus islandicus’a (%96,8), 
Thermus arciformis’e (96,4) ve Thermus aquaticus’a (%95,7) oranında benzerlik gösterdiği 
belirlendi..Thermus s.p MT1 izolatının büyüme sıcaklık aralığı 45-80 °C (optimum 67 °C) ve pH 
aralığı 5.8-10.5 (optimum 7.3) olarak belirlenmiştir.Yapılan yağ asiti analizleri sonucunda Thermus 
sp. MT1 izolatının Thermus cinsinin karakteristik olan yağ asitini (iso-C15 : 0=%40,3) baskın bir 
şekilde içerdiği belirlendi. Yapılan nişasta besiyerlerinde 70 °C de nişaştayı parçalayan amilaz 
enzimine sahip olduğu belirlendi.Katalaz ve oksidaz pozitif olduğu belirlenen MT1 izolatının 
glukoz, arabinoz ve sukroz şekerlerini minimal besiyerlerinde kullanarak üreyebildiği görüldü.

Sonuç ve Tartışma: Thermus sp. MT1 izolatının 16S rRNA gen analizi, moleküler ve 
biyokimyasal analizler sonucunda yeni bir tür olduğu belirlenmiş ve Thermus anatolia MT1 olarak 
isimlendirilmiştir.
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Amaç: Kolesterol düşürücü statin grubu ilaçlardan olan Rosuvastatin’in genotoksik etkilere neden 
olup olmadığının in vitro insan periferal lenfositlerinde belirlenebilmesi

Gereç ve Yöntemler: Rosuvastatin ile yapılan bu çalışmada 20-22 yaşları arasında sağlıklı iki 
erkek iki bayan donörden alınan periferal kanlar kullanılmıştır. 72 saaat kültüre alınan periferal 
lenfositlere 24 saat süre ile ilaç etken maddesinin 0.0625, 0.125, 0.25, 0.50 e 1 µg/mL’lik dozları 
uygulanmış ve kromozomal anormallikler ve anormal hücre yüzdesinin belirlenmesi için, her 
konsantrasyonda, birey başına 100 adet olmak üzere toplam 400 adet metafaz plağı incelenmiştir. 
Ayrıca her bir doz için 12000 hücre incelenerek mitotik indeksi belirlenmiştir.

Bulgular: Yapılan bu araştırmada Rosuvastatin’in 24 saatlik insan periferal lenfositleri ile in vitro 
uygulamasında kromozomal anormallik ve anormal hücre yüzdesi bakımından bütün uygulama 
dozlarında, kontrole göre istatistiksel olarak anlamlı artışlar tespit edilmiştir. En fazla görülen 
anormallik tipleri sırası ile kromatid kırığı, kromozom kırığı, fragment, kardeş kromatidlerde 
birleşme, kromatid değişimi ve disentrik kromozomlardır. 0.5 ve 1 µg/mL’lik konsantrasyonlarda 
mitotik indekste kontrole göre anlamlı azalışlar tespit edilirken, diğer dozlarda anlamlı bir farklılık 
görülmemiştir.


