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ÖZ
Bu çalışmada, ilaç ön maddesi olarak sentezlenmiş olan üç farklı 9-Sübstitüye fenantren türevi,
Ames test yöntemi kullanılarak, Salmonella typhimurium TA 98 ve TA 100 suşları yardımı ile mutajenik potansiyelleri açısından test edilmiştir. Bunun için, her iki suş, mikrozomal enzimler içeren metabolik aktivasyon (S9) varlığında ve yokluğunda, her bir test maddesinin beş ayrı dozu ile iki bağımsız deneyle araştırılmıştır. Metabolik aktivasyon yokluğunda, sentezlenen bileşiklerden yalnızca bir
tanesi çerçeve kayması mutasyonlarına neden olurken, ikisinin baz çifti değişimi mutasyonlarını
indüklediği belirlenmiştir. Metabolik aktivasyonlu ortamda ise iki madde TA 98 suşu için mutajen
özellik gösterirken, baz çifti değişimi mutasyonu hiçbir madde için tespit edilmemiştir. Test edilen
bileşiklerin her birinin, S9 varlığında veya yokluğunda, en az bir şuş için mutajenik özellikte olduğu
tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler : Ames test, Fenantren türevleri, Mutajenite.

AN INVESTIGATION OF MUTAGENIC ACTIVITIES OF SOME 9- SUBSTITUEDPHENANTHRENE DERIVATIVES WITH AMES / SALMONELLA / MICROSOME
TEST
ABSTRACT
In this study, three different 9-Substituted phenantrene derivatives that were synthesized to be
used as basic matter for drugs were tested for their mutagenic potency in strains TA 98 and TA 100 of
Salmonella typhimurium by using Ames test. Therefore, both strains were tested in the absence or
presence of S9 metabolic activation, for five different doses of each test substances in two paralel independent experiments. In the absence of metabolic activation, while only one of the compounds were
causing frame-shift mutations, two of them were determined to induce base pair substitution mutations. In the presence of metabolic activation, while two of the compounds were mutagenic for TA 98,
base pair substitution mutations were not detected for any of the substances. Each of the compounds
tested were found to be mutagenic for at least one strain in the presence or absence of S9.
Keywords: Ames test, Phenanthrene derivatives, Mutagenecity.
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1. GİRİŞ
Kimyasal maddelerin birçoğu, canlıların kalıtsal bilgisinde değişikliklere yol açan, genotoksik ve karsinojenik etkilere sahip olan maddelerdir. Genellikle, doğrudan veya metabolize
edildikten sonra karsinojenik etki gösteren bu
kimyasal maddeler, aynı zamanda mutajenik
olarak da kabul edilmektedirler. Ancak, tüm mutajenik maddelerin, karsinojen etki göstermedikleri de bilinmektedir. Örneğin, sodyum nitrit,
çok etkili bir mutajen olmasına rağmen, kansere
neden olduğu henüz ispat edilememiştir. Bunun
nedeni, mutasyonun kalıtsal materyali doğrudan
etkilemesi, kanserin ise, çok aşamalı biyolojik
olaylar sonucu oluşmasıdır. Bu nedenle, kimyasal maddelerin mutajenler ve karsinojenler diye
iki ayrı grupta incelemesi yerine, ‘‘mutajen /
karsinojen’’ler olarak tek bir grupta incelemesi
daha uygun olacaktır (Levin ve Ames, 1986;
Lawley, 1989; Hansch, 1991; Anders ve Dekont,
1994).
Kimyasal karsinojenlerin, genetik materyal
üzerindeki etkileri yapılarından dolayı farklı
düzeyde olabilir. Örneğin, primer karsinojen
olarak bilinen kimyasal maddeler, molekül yapıları itibari ile, kimyasal ve biyolojik olarak aktif
bileşiklerdir. Bu maddeler, çok çabuk serbest
değişken (free radical) haline dönüşebilirler ve
hücresel makro-moleküllerle (DNA, RNA ve
protein) doğrudan tepkimeye girerek, onların
yapılarında değişikliğe neden olabilirler (Lawley, 1989; Hansch, 1991).
Sekonder karsinojen diyebileceğimiz grup
ise, daha geniş bir yelpazeye sahiptir. Bu
maddeler, kimyasal ve biyolojik açıdan aktif
değildir. Ancak, çok çabuk primer hale dönüp,
aktifleşebilirler. Bunu, ya kendiliğinden veya
kimyasal yollarla hidrolize olarak yaparlar ya da
özgül metabolik aktivasyonlar sonucu gerçekleştirirler.
Bu
yüzden,
‘‘pro-karsinojen
maddeler’’ olarak da bilinirler (Vrijsen vd.
1990; Debnath vd. 1991; Watanabe vd. 1997;
Gu vd. 2002). Son grup karsinojenler; kendileri
karsinojenik etkiye sahip olmayan, ancak primer
ve sekonder karsinojenlerin etkilerini arttırabilen
maddelerdir. Bu yüzden, ‘‘ko-karsinojen
maddeler’’olarak da bilinirler (Anders ve Dekont, 1994; Arınç ve Şen, 1994; Gatt vd. 1994;
Smith 1996).
Dünya Sağlık Teşkilatı (WHO) raporlarına
göre, kansere bağlı ölümler her yıl milyonları
bulmaktadır. Bunun nedenlerinden biri, mutajen
ve karsinojenlerle dolu bir çevrede yaşıyor olmamızdır. Bu konuyla ilgili diğer çarpıcı açıklamalar, Uluslararası Kanser Araştırma Kuru-
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luşunca (IARC) da yapılmaktadır. Kimyasal
maddeler, doğal olabilecekleri gibi, metabolik
olaylar ile de oluşabilir veya laboratuvar ortamında sentezlenebilir. Bugün birçok ilaç ön
maddesi, hastalıkların tedavisi amaçlanarak,
sentezlenmektedir. Örneğin, malaria hastalığının
tedavisinde fenantren diazo-analoglarının kullanıldığı bilinmektedir. Bu grupta yer alabilecek
fenantren yapısı taşıyan yeni kimyasal maddelerin sentezlenme sebebi ise, malaria hastalığının
tedavisinde çok yoğun olarak kullanılan antimalarial ilaçların artık yetersiz kalması, yani
hastalığa neden olan canlının bu ilaçlara dirençlilik kazanmasıdır (Vrijsen vd. 1990). Ancak,
tıp, eczacılık ve kozmetik alanlarında geliştirilen
kimyasal maddelerin herhangi bir ilaç yapımında kullanılmadan önce mutlaka mutajenik
özelliklerinin bilinmesi gerekmektedir. Dünya
Sağlık Örgütü (WHO) bunu zorunlu kılmıştır.
Bu amaçla bir çok kuruluş, çeşitli kimyasalları,
farklı test yöntemleriyle test etmektedir (Debnath vd. 1991; Lumbley vd. 1992; Vijayalaxami
ve Vetice 1992; Cariello ve Piegorsch 1996).
Yukarıda anlatılan nedenlerle, bu çalışmada, malaria hastalığının tedavisine yönelik
sentezlenmiş ilaç adayı üç farklı fenantren türevi
bileşik,
Ames/Salmonella/Mikrozom
test
yöntemi ile genotoksisiteleri açısından değerlendirilmiştir.

2. MATERYAL VE YÖNTEM
2.1 Fenantren Türevlerinin Hazırlanması
Bu çalışma kapsamında mutajeniteleri
incelenen 1 ve 3 numaralı fenantren bileşikleri,
aromatik aldehitlerin 1,2-dion bileşikleri ile
amonyum asetatlı ortamda vermiş oldukları
halka kapanması tepkime prensibine göre, 2
numaralı fenantren grubu bileşik ise aromatik
aldehitlerin o-aminotiyofenol ile sodyumbisülfit
varlığında gerçekleştirdiği halka kapanması tepkime prensibine göre sentezlenmiştir (Ridley vd.
1965; Meriç vd. 2002). Elde edilen bileşiklerin
yapıları IR, NMR ve Kütle spektrumları alınarak
kanıtlanmıştır. Sentezlenen bileşiklere ait spektroskopik analiz sonuçları ve erime noktaları
Tablo 1’de kimyasal formüller ise Şekil 1’de
gösterilmiştir.

2.2 Ames / Salmonella / Mikrozom Testi
2.2.1 Test suşları
Bu çalışmada kullanılan, Salmonella typhimurium test bakterisinin TA 98 ve TA 100
suşları Dr. Bruce AMES (Kaliforniya Üniversitesi, Berkley, CA, USA) tarafından sağlanmıştır.
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Tablo 1. Sentezlenen bileşiklere ait spektroskopik analiz sonuçları ve erime noktaları
Bileşik
No
1

IR

Erime
o

-1

NMR

Kütle

Noktası ( C)

(KBr, υ cm )

(400 MHz, DMSO-d6)

(Es, M+1)

324

3486 (N-H), 1622-1394

10.62 (s, H, N-H), 8.12-

457.6

(C=N ve C=C)

7.94 (m, 9H, fenantren),
7.52-7.48 (d, 4H, fenil),
6.97-7.02 (d, 4H, fenil),
3.86 (s, 6H, OCH3)

2
3

296

1628-1389 (C=N ve

369

8.14-7.82

(m,

13H,

C=C)

fenantren ve benzotiyazol)

3481 (N-H), 1623-1395

10.94 (s, H, N-H), 8.22-

(C=N ve C=C)

312.3
395.4

8.04 (m, 17H, fenantren),

OMe

N

N

N
H

S

1

OMe

2
9-[Benzotiyazol-2-il]fenantren

9-[4,5-Bis(4-metoksifenil)-1H-imidazol-2-il]fenantren

N
N
H

3
9-[1H-Fenantro(9,10-d)imidazol-2-il]fenantren

Şekil 1. Mutajeniteleri incelenmek üzere sentezlenen fenantren türevlerinin kimyasal yapıları
Bu suşlardan TA 98 suşu çerçeve kayması, TA
100 suşu ise baz çifti değişimi mutasyonlarını
oluşturan kimyasal ajanlara karşı hassasiyet
göstermektedir. Salmonella typhimurium TA 98
ve TA 100 test suşları düzenli olarak, histidin
ihtiyacı, kristal viyole hassasiyeti, ampisiline
direçlilik, UV hassasiyeti ve spontan geri dönüş
oranları için Maron ve Ames (1983) yöntemine
uygun olarak kontrol edilmiştir.

2.2.2 Sıvı Kültürlerin Mililitresindeki
Bakteri Sayısının Belirlenmesi
Deneylerde kullanılan gecelik kültürün
mililitresinde bulunan bakteri sayısını belirlemek amacıyla; bakteriler nütrient broth besiyeri
içerisinde süspanse edilerek çalkalamalı
inkübatörde 37 oC’ de 1 gece süre ile inkübe
edilmiştir. İnkübasyon sonunda, aynı besiyeri
kullanılarak gecelik kültürün 10-1, 10-2, 10-3, 10-

86
4

, 10-5ve 10-6 'lık seyreltmeleri hazırlanmış, bu
seyreltmelerden nütrient agar (NA) plaklarına
10µl’ lik miktarlarda damlatma ekim
yapılmıştır. 37 oC’ de 24 saat inkübe edildikten
sonra plaklardaki koloniler sayılmış ve kültürün
mililitresindeki bakteri sayısı belirlenmiştir. Ayrıca, bakteri kültürünün optik densitesi 650 nm
dalga boyunda spektrofometre ile ölçülerek daha
sonraki deneylerde kullanılmak üzere hazırlanan
gecelik kültürlerdeki bakteri sayısının belirlenebilmesi için referans değer olarak kullanılmıştır.

2.2.3 Karaciğer S9 Karışımının Hazırlanması
3-metil kolantren (80mg/kg) SpragueDawley cinsi erkek sıçanlara diseksiyondan 5
gün önce intraperitonal olarak enjekte edilmiştir.
Bu sürenin sonunda diseksiyonu yapılan
sıçanlardan + 4 C sıcaklıkta ve steril koşullarda
S9 fraksiyonu elde edilmiştir. S9 karışımı; 8
mM MgCl2, 33 mM KCl, 5 mM Glukoz-6fosfat, 4 mM β-NADP, 100 mM sodyum fosfat
tampon (pH: 7.4) ve S9 fraksiyonu (0.04 ml
S9/1 ml S9 karışımı)’nu içermektedir (Maron ve
Ames, 1983).
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yapılmıştır. Ayrıca, pozitif kontrol, çözücü kontrol ve spontan kontroller de tüm deneylere
paralel olarak gerçekleştirilmiştir.
S9’ suz olarak uygulanan deneylerde, içerisinde 2 ml top agar bulunan tüplere 0.1 ml gecelik bakteri kültürü (yaklaşık 1 x 109 bakteri /
ml) ve test bileşiğinin belirtilen dozları (DMSO
içinde çözünmüş fenantren türevi) ile bakterilerin ilk birkaç bölünmeyi geçirerek gelişebilmeleri için gerekli olan eser miktardaki histidinbiyotin karışımı ilave edilmiştir. Karışım 37 oC’
deki minimal glukoz agar (MGA) plaklarına
dökülerek, top agarın plaklara homojen dağılımı
sağlandıktan sonra 37 oC’de 48 saat süre ile
inkübasyona bırakılmıştır. Pozitif kontrol olarak
TA 98 suşu için, 4-Nitro-o-fenilendiamin (NPD)
(20 µg/plak), TA 100 suşu için sodyum azid
(AZS) (1.5 µg/plak) çözücü kontroller için
DMSO kullanılmıştır.
S9’ lu olarak yürütülen deneylerde top agar
karışımının içerisine 0.5 ml S9 karışımı ilave
edilmiştir. S9’lu deneylerde pozitif kontrol
olarak her iki suş için de 2-aminofloren (2-AF)
(10 µg/plak) kullanılmıştır.

2.2.4 Sitotoksik Etkinin Saptanması

2.2.6 Sonuçların Değerlendirilmesi

Kullanılan test bileşiklerinin, test suşları
için öldürücü olmayan dozlarının saptanması
amacıyla, üst agara (top agar) 0.1 ml bakteri
kültürü ve en çok 0.1 ml olacak şekilde değişik
derişimlerdeki test bileşiği çözeltisi eklenmiştir.
Karışım, nütrient agar besiyeri içeren petrilerine
dökülerek plaklar 37 oC’ de 12 saat süre ile
inkübe edilmiş, inkübasyondan sonra plaklardaki koloni sayıları kontrol plakları ile karşılaştırılarak, toksik dozlar saptanmıştır. Deneyler
dimetilsülfoksit (DMSO) içerisinde hazırlanan,
toksik dozun altındaki beş farklı doz (0.01, 0.1,
1, 10, 100 µg/plak) kullanılarak gerçekleştirilmiştir.

Bir test bileşeninin oluşturduğu revertant
kolonilerin sayısında doza bağlı bir artış meydana geliyorsa ve bu dozların oluşturduğu revertant koloni sayıları çözücü kontrol grubu ile karşılaştırıldığında en az 1 doz için istatistiksel
olarak anlamlı bir farklılık belirlenebiliyorsa test
maddesi mutajen olarak kabul edilmiştir.
Sonuçlar SPSS istatistiksel programı “student-t
testi” ile P ≤ 0.05. olan sonuçlar anlamlı kabul
edilerek değerlendirilmiştir.

2.2.5 Mutajenite Testi
Ames / Salmonella / Mikrozom testi, gelişebilmek için ‘‘Histidin’’ amino asidine ihtiyaç
duyan oksotrofik suşların, potansiyel mutajen
olarak kabul edilen test maddelerinin meydana
getireceği mutasyonlar ile histidin sentezleyebilme (prototrofik) yeteneğini kazanmaları temeline dayanmaktadır. Mutajenite testi Maron
ve Ames (1983)’e göre plak birleştirme metodu
kullanılarak yapılmıştır. Deneyler, S9’ lu ve S9’
suz olmak üzere iki grup halinde gerçekleştirilmiştir. Her doz üç plak halinde denenmiş
ve farklı zamanlarda iki bağımsız deney

3. BULGULAR
Bu çalışmada üç ayrı 9-substitue fenantren
türevi bileşik, mutajenik aktiviteleri incelenmek
üzere sentezlenmiştir. Elde edilen bileşiklerin
yapıları IR, NMR ve Kütle spektroskopileri yardımıyla kanıtlanmıştır. IR spektroskopisi analizleri sonucunda, 1 ve 3 numaralı bileşiklere ait
N-H gerilme bandlarının 3486 cm-1 ve 3481 cm1
frekans değerlerine sahip oldukları belirlenmiştir. Her üç bileşiğin kimyasal yapısında da
yer alan C=C ve C=N gerilme bandları ise 16281329 cm-1 frekans aralığında gözlenmiştir. IR
spektroskopisi analiz bulguları geçmiş çalışmalarda (Meriç vd. 2002; Chary vd. 2008) bildirilen bulgular ile paralellik göstermektedir. Bileşiklere ait 1H-NMR spektroskopisi analiz
sonuçlarına göre, 1 ve 3 numaralı bileşiklerin
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kimyasal yapılarında yer alan N-H grubu pikleri
Elde edilen 9-substitue fenantren türev10.94 ve 10.62 ppm değerlerinde gözlenmiştir.
lerinin
mutajenik
aktiviteleri
Yine 1 numaralı bileşiğin yapısında bulunan Ames/Salmonella/Mikrozom Test yötemi ile
OCH3 grubu protonlarına ait pik 3.86 ppm deSalmonella typhimurium TA 98 ve TA 100 muğerinde elde edilmiştir. Sentezlenen üç bileşiğin
tant suşları kullanılarak, metabolik aktivasyon
yapısında yer alan diğer protonların tamamı
varlığında ve yokluğunda araştırılmıştır.
aromatik halka protonlarıdır ve 1H-NMR spekSonuçlar SPSS ‘‘student-t testi’’ ile, çözücü
troskopisi analizi sonucunda, aromatik bölgede
kontrolü olan DMSO sonuçları ile karşılaştırıpik vermeleri beklenir. Nitekim beklendiği gibi,
larak, değerlendirilmiştir. Elde edilen revertant
üç bileşiğe ait aromatik halka protonları da
koloni sayıları, S9 fraksiyonu varlığında ve yokkendi bölgelerinde pik vermişlerdir (8.22-6.97
luğunda, TA 98 suşu için Tablo 2’de, TA 100
ppm). NMR spektroskopisi analizi sonucunda
suşu için Tablo 3’de verilmiştir. Ayrıca TA 98
gözlemlenen bütün değerler literatür bulguları
ve TA 100 suşları için, deney grupları petriler(Işıkdağ vd. 1999; Meriç vd. 2002) ile benzerlik
indeki koloni sayıları ile DMSO kontrol petrilergöstermektedir. Bileşiklerin kütle spektroskopisi
indeki koloni sayısı arasındaki fark alınarak Şeanalizleri sonucunda, gözlenen M+1 piklerinin
kil 2 ve Şekil 3’ de gösterilmiştir. İstatistiksel
hesaplanan molekül ağırlıkları ile uyum içerisdeğerlendirmelerin sonuçları da bu tablolar üinde
olması,
bileşiklerin
başarı
ile
zerinde gösterilmiştir
sentezlendiğine yönelik bir başka göstergedir.
Tablo 2. 9-sübstitue fenantren türevlerinin S9 fraksiyonu yokluğunda ve varlığında TA 98 ile verdikleri revertant koloni sayıları
Test Bileşiği

Doz

Revertant Koloni Sayısı

(µg/plak)

TA 98
S9 (-)

S9 (+)

0.01

28.6 ± 3.7

49.3 ± 14.4

0.1

32.0 ± 0.0

41.3 ± 3.2

9-[4,5-Bis-(4-metoksifenil)-1H-

1

31.3 ± 10.5

41.6 ± 4.7

imidazol-2-il]fenantren

10

26.3 ± 3.2

42.0 ± 3.6

100

29.6 ± 2.5

55.3 ± 17.6

0.01

37.6 ± 1.5

60.0 ± 13.0

0.1

27.6 ± 2.0

53.0 ± 3.6

1

24.0 ± 8.5

52.0 ± 13.8

10

27.6 ± 3.0

48.0 ± 9.1

100

26.3 ± 6.5

47.3 ± 5.8

0.01

28.0 ± 2.0

63.0 ± 10.8

0.1

26.6 ± 0.5

52.6 ± 1.5

9-[1H-Fenantro(9,10-d) imidazol-2-

1

23.0 ± 4.5

45.3 ± 8.5

il]fenantren

10

29.6 ± 1.1

48.0 ± 4.1

100

22.6 ± 2.5

57.3 ± 4.7

4-Nitro-o-fenilendiamin

20

985 ± 87.5

-

2-Aminofluoren

10

-

894 ± 27.2

Dimetilsülfoksit

100

23.0 ± 4.1

45.0 ± 3.6

9-(Benzotiyazol-2-il)fenantren
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Tablo 3. 9-sübstitue fenantren türevlerinin S9 fraksiyonu yokluğunda ve varlığında TA 100 ile verdikleri revertant koloni sayıları
Test Bileşiği

Doz

Revertant Koloni Sayısı

(µg/plak)

TA 100
S9 (-)

S9 (+)

0.01

84.3 ± 5.8

82.6 ± 3.5

0.1

86.3 ± 5.5

66.0 ± 6.0

9-[4,5-Bis-(4-metoksifenil)-1H-

1

95.3 ± 1.5

69.0 ± 13.4

imidazol-2-il]fenantren

10

90.6 ± 10.0

79.3 ± 4.0

100

111.3 ± 1.5

88.3 ± 11.9

0.01

87.3 ± 2.5

89.0 ± 13.4

0.1

90.0 ± 13.1

95.0 ± 3.6

1

101.6 ± 19.4

77.6 ± 10.7

10

82.3 ± 9.5

74.6 ± 4.7

100

81.3 ± 2.0

76.6 ± 3.5

0.01

83.3 ± 4.1

81.0 ± 2.6

0.1

84.6 ± 6.6

79.6 ± 4.5

9-[1H-fenantro(9,10-d)-imidazol-2-

1

66.6 ± 2.5

72.0 ± 1.7

il]fenantren

10

74.6 ± 1.5

79.6 ± 1.5

100

98.6 ± 0.5

70.3 ± 2.5

Sodyum Azid

1.5

736 ± 41.7

-

2-Aminofluoren

10

-

886 ± 36.5

Dimetilsülfoksit

100

83.0 ± 11.5

86.0 ± 9.5

9-(Benzotiyazol-2-il)fenantren

4. TARTIŞMA VE SONUÇ
Yaşadığımız yüzyılda, kimyasal maddelerin
yaşamımızdaki yeri ve öneminin artması nedeniyle bu kimyasal maddelerin biyolojik aktiviteleri ve sağlığımız üzerindeki etkileri yapılan araştırmaların ana konusu haline gelmiştir.
Bu yüzden, günlük hayatta farklı nedenlerle ve
yollarla maruz kaldığımız kimyasal maddelerin
mutajenik etkilerinin araştırılması oldukça önem
kazanmıştır. Bu doğrultuda, kimyasal maddelerin mutajenik etkileri çeşitli test yöntemleri ile
araştırılmakta ve bu maddelerin Dünya Sağlık
Örgütü’ nün (WHO) belirlemiş olduğu sınırlar
içerisindeki yeri ve özellikleri belirlenmektedir.
Kimyasal maddelerin çokluğu ve çeşitliliği,
onların yapı ve aktivitelerini araştıran test sistemlerinin de gelişmesine ve farklılaşmasına
neden olmuştur (Nakamura vd. 1987; Abenesi
vd. 1992; DeMeo vd. 1992; Hamasaki vd. 1992;
Jagdt vd. 1996; Kasamatsu vd. 1996; Katsifis

vd. 1996;). İnsan sağlığı ile ilgili olarak geliştirilmiş kimyasal maddelerin mutajenik etkilerinin tek bir test yöntemiyle test edilmesi yeterli olmamaktadır. Çünkü, farklı test yöntemleri
ya da farklı organizmalar kullanılarak yapılan
testlerde, farklı sonuçlar alınabilmektedir
(Hamasaki vd. 1992; Lee vd. 1994). Salmonella
typhimurium’ un farklı tip mutasyonlara duyarlı
modifiye edilmiş suşları ile uygulanan Ames
testi, kimyasal maddelerin mutajenite değerlendirilmesinde diğer birçok kısa zamanlı test
sistemlerinin arasında uzun zamandır uygulanan
ve günümüzde de geçerliliğini koruyan bir
yöntemdir (Zsolnai, 1961; Ames ve McCann,
1981; Maron ve Ames, 1983; Glatt vd. 1986;
Nakamura 1987; Hera ve Pueyo, 1988; Hirayama vd. 1988; Glatt vd. 1994; Edenharder vd.
2000; Yapi vd. 2000). Çalışmamızda da kullanılan TA 98 suşu, çerçeve kayması mutasyonuna neden olan kimyasal maddelerin
teşhisinde kullanılırken, TA 100 suşu baz
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değişimi mutajenlerinin teşhisinde kullanılmaktadır (Maron ve Ames, 1983).

konumlarının, pozisyonlarının bu yapı-etki ilişkisindeki yeri oldukça önemlidir.

Son yıllarda yapılan çalışmalarda, fenantren
analogları çeşitli etkileri açısından araştırılmaktadır (Yapi vd. 2000). Fenantren türevleri;
polisiklik ya da heterosiklik aromatik halka
yapısına sahiptirler. Çevremizde doğal olarak
şekillenebilir; havada suda ve toprakta bulunabilirler. Ayrıca, besinlerimiz içinde pişirme
sırasında da (ızgara, közleme gibi) oluşabilirler
(Watanabe vd. 1997; Bostrom vd. 1998; Kato
vd. 2000).

Test sonuçlarımıza göre; 9-sübstitüe
fenantren türevlerinin metabolik aktivasyon varlığında veya yokluğunda en az bir bakteri suşu
üzerinde mutajen özelliğe sahip olduğu görülmektedir. Bu nedenle malaria hastalığının tedavisine yönelik ilaç adayı olarak sentezlenmiş bu
üç bileşiğin kullanılması durumunda insan
sağlığı açısından tehlikeli sonuçlar doğurabileceği düşünülmektedir. Ancak, bu maddeler farklı genotipik özelliğe sahip test suşları ile ve
farklı organizma gruplarının kullanıldığı farklı
test yöntemleriyle de test edildikten ve farklı
toksisite testlerine tabi tutulduktan sonra genel
bir sonuca gidilmelidir.

Bu çalışmada, sentezlenen 3 adet 9sübstitue fenentren türevleri bileşik mutajenik
potansiyelleri
açısından
Ames/Salmonella/Mikrozom test yöntemi ile
araştırılmıştır. Bu bileşikler, ilaç ön maddesi
olarak düşünüldüğünden, genotoksik potansiyellerinin belirlenmesi oldukça önem taşımaktadır.
Bulgular kısmında tek tek ele alınan değerlere bakıldığında, birinci madde olan; 9-[4,5Bis-(4-metoksifenil)-1H-imidazol-2-il]fenantren, TA 98 suşu için S9 fraksiyonu varlığında, TA 100 suşu için ise S9 fraksiyonu yokluğunda, mutajenik etki göstermiştir. Metabolik
aktivasyon, bu maddenin baz değişimi mutasyonuna neden olan etkisini ortadan
kaldırırken, maddenin çerçeve kayması mutasyonuna neden olabilecek şekilde metabolize
olmasına neden olmuştur.
İkinci
madde,
9-[Benzotiazol-2-il]fenantren, benzotiazol çekirdeği taşıyan
fenantren bileşiğidir. Bu madde, TA 98 ve TA
100 suşları için S9 varlığında mutajenik etki
göstermememiş, ancak her iki suş için de S9
fraksiyonu yokluğunda mutajenik etkiye rastlanmıştır. Bu maddenin göstermiş olduğu direkt
mutajenitenin metabolik aktivasyonla ortadan
kalktığı görülmüştür.
Üçüncü madde, 9-[1H-fenantro(9,10-d)imidazol-2-il]fenantren, S9 yokluğunda her iki
suş için de mutajenik özellikte değildir, S9 varlığında ise TA 100 suşu üzerinde mutajenik etki
yaratmamış, ancak TA 98 suşu üzerinde mutajenik etkiye neden olmuştur. Bu madde çerçeve
kayması mutasyonuna neden olacak şekilde metabolize olmaktadır.
Bu çalışmada elde edilen bulgular, kimyasal
yapı ve ortaya çıkan biyolojik aktivite arasında
önemli bir ilişki olduğunu ortaya koymaktadır.
Kimyasal maddelerin yapısında bulunan halkaların; grup sayılarının, niteliğinin, bağlanma
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(a)

(b)

(c)
Şekil 2. Test bileşiklerinin S9 fraksiyonu yokluğunda TA98 ve TA100 suşları ile üzerinde, DMSO
kontrol petrilerindeki koloni sayıları ile deney grupları petrilerindeki koloni sayıları arasındaki farkın doza bağlı gösterimi. (a) 1 No’lu bileşiğe (b) 2 No’lu bileşiğe (c) 3 No’lu bileşiğe
ait test bulgularını göstermektedir. (*p≤0.05)
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(a)

(b)

(c)
Şekil 3. Test bileşiklerinin S9 fraksiyonu varlığında TA98 ve TA100 suşları ile üzerinde, DMSO
kontrol petrilerindeki koloni sayıları ile deney grupları petrilerindeki koloni sayıları arasındaki farkın doza bağlı gösterimi. (a) 1 No’lu bileşiğe (b) 2 No’lu bileşiğe (c) 3 No’lu bileşiğe
ait test bulgularını göstermektedir. (*p≤0.05)
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