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korunmuş bölgelerdedir. Bu amino asit pozisyonları aşağıdaki gibidir:

1. Kaplumbağadaki polimorfik 203.kodon (L>V), insanda 180. kodona denk gelmektedir. İnsanda 
180. kodondaki V>I değişimi ailesel Creutzfeldt-Jakob hastalığıyla ilişkili polimorfizmlerdendir.

2. Kaplumbağadaki polimorfik 225.kodon (V>A), insanda 203. kodona denk gelmektedir. İnsanda 
203. kodondaki V>I değişimi Creutzfeldt-Jakob hastalığıyla ilişkili polimorfizmlerdendir.

3. Kaplumbağadaki polimorfik 206.kodon (sessiz mutasyon), insanda 183. kodona denk gelmekte-
dir. İnsanda 183. kodondaki T>A değişiminin prion hastalıklarıyla ilgili olduğu düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Prion, Polimorfizm, Trachemys scripta

* Ege Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu’nun 2009-102 sayılı izni ile deney hayvanı 
kulanılmıştır.
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Amaç: Benzotiyazol türevi 10 adet bileşiğin Salmonella typhimurium TA98 ve TA100 suşları ile 
Ames test sistemi kullanılarak mutajenik potansiyellerinin araştırılmasıdır.

Gereçler ve yöntemler: Ankara Üniversitesi Farmasötik Kimya Anabilim Dalı’nda yeni 
sentezlenmiş, 10 adet benzotiyazol halkası bulunduran ilaç etken maddesinin mutajenik 
potansiyellerinin belirlenmesinde Ames Test sistemi temel alınmıştır. Kullanılan test suşlarınınn 
genetik işaretleri (his, bio, ,uvrB, pKM101 plazmid varlığı ve rfa mutasyonu varlığı) kontrol 
edilmiştir. Test edilecek kimyasal maddeler DMSO içinde çözülmüştür. Maksimum çözünürlükleri 
esas alınarak sitotoksik dozları belirlenmiş olup, öldürücü olmayan dozlarında mutajenite deneyleri 
yapılmıştır.Deney sonuçları SPSS programı ile analiz edilmiştir. Kimyasalla muamele sonrası 
kendiliğinden geri dönen koloni sayısında negatif kontrol plaklarına göre 2 kat ve daha fazla artış 
olduğunda kimyasalın mutajenik etkili olduğu söylenmiştir.

Bulgular: Benzotiyazoller, bir benzen ve thiol halkasının bileşiminden oluşan, antikanser, 
antifungal ve antibakteriyel pek çok ilacın sentezlenmesinde kullanılan bileşiklerdir. Halkasal 
yapıya sahip olan bileşikler kanser ilaçları içerisinde DNA bazları ile olan benzerlikleri dolayısıyla 
tercih edilen kimyasallardır. Bu kimyasallarla yapılan birçok çalışma mevcut olup, bu çalışmada 
mutajenik etkileri değerlendirilmiştir.

Sonuç ve Tartışma: 10 kimyasal maddeden bir tanesinin histidin operonunda baz çifti değişimine 
sebep olduğu gözlemlenmiştir. Bu kimyasal için Ames test sistemine göre mutajendir denilebilir.

Anahtar kelimeler: benzotiyazol, Ames test sistemi, mutajenite


