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Bulgular: Günümüzde kanserlerin yaklaşık %25’i enflamasyonla ilişkili olduğu varsayılmaktadır. 
Prostat kanserinin de enflamasyonla tetiklenebilen kanser türlerinden olduğu bilinmektedir. Belirli 
doz ve sıklıkta enflamasyona maruz kalan prostat hücrelerinde, çeşitli mekanizmalar aracılığıyla, 
androjen reseptörü ve p53, NKX3.1 gibi tümör baskılayıcı genlerde fonksiyon kaybı görülmüştür. 
Bu çalışmada, gen kayıplarının moleküler düzeyde yarattığı değişiklikleri araştırabilmek için in 
vitro enflamasyon modeli geliştirilmiştir. Bu modelde, U937 monosit hücrelerinden sitokinlerin 
bulunduğu in vitro enflamatuvar bir ortam (CM) üretilerek, prostat kanseri hücre hattı olan LNCaP 
hücreleri bu ortamda büyütülmüştür. Akut olarak uygulanan dozlarda yapılan bu uygulama sonrası 
hücrelerde meydana gelen moleküler değişimler incelenmiştir. Nutlin-3a verilmesi veya NKX3.1 
transfeksiyonları ile enflamasyon aracılıklı olarak gözlenen bu değişimlerin normale geri dönüp 
dönmeyeceği çalışılmıştır. 

Sonuç ve Tartışma: NKX3.1 transfeksiyonu ve nutlin-3a uygulaması sonrası p53 ve NKX3.1 
degredasyonunun azaldığı, hücrelerin bölünmeye devam edemediği ve enflamasyon dozuna bağlı 
olarak apoptoza yöneltildikleri belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Enflamasyon, prostat kanseri, nutlin-3a, p53, NKX3.1.

Teşekkür: Bu çalışma, “SBAG-110S134” numaralı TÜBİTAK projesi tarafından desteklenmiştir.
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Amaç: Bu çalışmada INH alfa genindeki 769 G→A missense mutasyonu sonucunda, 257. kodonda 
GCT’nin ACT’ye dönüşmesi ile ortaya çıkan Alanin’nin Threonin’ne dönüşmesinin, Adana 
bölgesindeki prematür menopoz hastalarında görülme sıklığı araştırılmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Prematür Menopoz teşhisi konulmuş hastalardan alınan kan örneklerinden 
tuzla çöktürme yöntemi ile DNA izolasyonu yapılmıştır. Inhibin α geninin exon 2 bölgesinin 
içinde bulunan 243 baz çiftlik bölge Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) ile amplifiye edilmiştir. 
PCR işleminde bu bölgeyi kapsayan uygun Forward ve Reverse primerler kullanılmıştır. PCR ile 
çoğaltılan bölgeler uygun Restriksiyon endonukleaz enzimi (Bbv I) kullanılarak kesilmiştir. Kesim 
işleminden sonra örnekler %10’luk poliakrilamid jelde ve agaroz jelde yürütülerek elde edilen 
bantlara göre sonuçlar yorumlanmıştır.

Bulgular: Prematür menopoz veya diğer bir adıyla prematür over yetmezliği, 40 yaşın altındaki 
kadınlarda fonksiyonel foliküllerin kaybolması ile ortaya çıkar. Inhibin glikoproteini, yumurta 
foliküllerinin gelişiminde rol oynayan FSH’ın negatif geri bildirim mekanizmasındaki fonksiyonu 
nedeni ile prematür menopozun oluşumunda rolü olabileceği düşünülmektedir. Hipofiz bezinden 
FSH salgılanmasını regüle eden inhibin glikoproteinini kodlayan inhibin geninde meydana 
gelebilecek bir mutasyon, biyoaktif inhibinlerin miktarında azalmaya neden olacaktır. Bu 
durum hipofize uygulanan negatif geri bildirim mekanizmasının ortadan kalkmasına ve FSH 
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konsantrasyonunun artışına neden olacaktır. FSH seviyesindeki bu artışın foliküllerin normalden 
daha erken bir dönemde tükenmesinden sorumlu olduğu ve dolayısıyla bu mekanizmanında 
prematür menopoza neden olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmada Çukurova (Adana) bölgesinden 
28 prematür menopoz hastası ve kontrol grubu olarak da 9 sağlıklı birey kullanılmıştır. Hastaların 
hiçbirinde daha önceden farklı popülasyonlarda tespit edildiği bildirilen inhibinin, alfa alt ünitesini 
kodlayan inhibin alfa (INH α) geninin ekson 2 bölgesinde olduğu bilinen 769. G→A missense 
mutasyonuna rastlanılmamıştır. Beklenilen mutasyon tespit edildiği takdirde poliakrilamit jel 
görüntülerinde belirlenmesi gereken 159bç ve 85bç’lik parçalar elde edilememiştir. Çalışılan hasta 
ve kontrollerde 134bç ve 85bç’lik parçalar elde edilmiştir.

Sonuçve Tartışma: RFLP tekniği kullanılarak yaptığımız bu çalışmada hasta ve kontrollerin 
hiçbirinin aradığımız 769 G→A mutasyonunu homozigot veya heterozigot olarak taşımadığı tespit 
edilmiştir. 

Anahtar Sözcükler: İnhibin, Prematur Menopoz, mutasyon, FSH

PH–006

Asphodelus aestivus Brot. Kök Yumrularından Elde Edilen
Ekstrelerin İnsan Meme Kanseri Hücreleri Üzerindeki Sitotoksik ve 

Genotoksik Etkilerinin Araştırılması

Özlem Sultan Aslantürk, Tülay Aşkın Çelik
Adnan Menderes Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü , Aydın, 

osaslanturk@adu.edu.tr

Amaç: Asphodelus aestivus Brot. (Çirişotu) kök yumrularından elde edilen metanol ve sulu 
(infüzyon ve dekoksiyon) ekstrelerin insan meme kanseri hücreleri (MCF-7) üzerindeki sitotoksik 
ve genotoksik etkilerinin araştırılması. 

Gereçler ve Yöntemler: A. aestivus Brot. bitkisinin kök yumrusundan elde edilen 100, 150, 200 
ve 300 µg/ml’lik metanol ve sulu (infüzyon ve dekoksiyon) ekstrelerin MCF-7 insan meme kanseri 
hücreleri üzerindeki sitotoksik etkisi Trypan Blue Exclusion yöntemiyle (Son et al., 2003; Lee et 
al., 2005) ve bu ekstrelerin DNA üzerindeki genotoksik etkisi ise Comet Assay ile (Singh et al., 
1988) araştırılmıştır. MCF-7 hücrelerine ekstre uygulamaları 72 saat süreyle ve 3 tekrarlı olarak 
yapılmış, sitotoksisite ve genotoksisite değerlendirilmesi 100 hücre üzerinden gerçekleştirilmiştir. 
Çalışmada negatif kontrol grubu olarak sadece besi yerinde büyütülen MCF-7 hücreleri ile ‰1’lik 
DMSO ilave edilen besi yerinde büyütülen MCF-7 hücreleri kullanılmıştır. Elde edilen veriler, 
SPSS 11.5 paket programında One-Way ANOVA ile değerlendirilmiştir (p<0,05).

Bulgular: Çalışma sonucunda elde edilen verilere göre; A. aestivus bitkisinin kök yumrularından 
elde edilen hem metanol hem de sulu ekstreler 72 saatlik uygulama sonucunda MCF-7 meme kanseri 
hücreleri üzerinde konsantrasyon artışına bağlı olarak kontrol grupları ile karşılaştırıldığında, 
yüksek seviyede sitotoksik etki göstermiştir. Dekoksiyon yöntemi ile elde edilen sulu ekstrelerin 
sitotoksik etkisinin metanol ve infüzyon ekstrelerine göre biraz daha yüksek olduğu görülmüştür. 
Denenen ekstreler MCF-7 hücrelerinde sitotoksik etkinin yanı sıra MCF-7 hücrelerinde DNA 
hasarına da yol açmış ve ekstre konsantrasyonun artışıyla birlikte DNA hasarı oranı da artmıştır.


