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Bu çalışmanın amacı antihelmintik, antiseptik, antifungal, antibakteriyel, 

antiparazitik ve antiviral olarak kullanılan carvacrol ve thymol’ün sıçan kemik iliği 
hücrelerinde in vivo genotoksik etkilerini araştırmaktır. 

Bu çalışmada carvacrol (10, 30, 50 ve 70 mg/kg’lık vücut ağırlığı) ve thymol 
(40, 60, 80 ve 100 mg/kg’lık vücut ağırlığı), intraperitonal uygulamada yapısal 
kromozom anormalliği (KA) ve total KA sayısını genel olarak tüm muamele 
sürelerinde (6, 12, 24 saat) ve konsantrasyonlarda kontrole göre önemli ölçüde 
artırmışlardır. Özellikle yüksek dozlarda hem carvacrol (70 mg/kg) hem de thymol 
(100 mg/kg) KA sayısını pozitif kontrol olan ethyl carbamate (EC) kadar 
artırmışlardır. Carvacrol sayısal KA yüzdesini en yüksek iki dozda (50 ve 70 mg/kg) 
kontrole göre önemli derecede artırırken, aynı şekilde thymol de yine en yüksek iki 
dozda (80 ve 100 mg/kg) sayısal KA yüzdesini artırmıştır. KA sayısındaki artışın 
doza bağlı olduğu saptanmıştır. Carvacrol ve thymol tüm dozlarda ve muamele 
sürelerinde MI’i kontrole göre önemli derecede düşürmüşlerdir. Carvacrol 6 ve 12 
saatlik muamele sürelerinde sadece 70 mg/kg’lık dozda, 24 saatlik muamele 
sürelerinde ise tüm dozlarda MI’i EC kadar düşürmüştür. Thymol ise 6 saatlik 
muamele süresinde en yüksek iki dozda, 24 saatlik muamele süresinde de tüm 
dozlarda MI’i EC kadar düşürmüştür. MI’teki düşüşün de doza bağlı olduğu 
görülmüştür. 

 
Anahtar Kelimeler: Carvacrol, Thymol, Sıçan Kemik İliği, Genotoksisite 
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The aim of this study was to investigate the in vivo genotoxic effects of 

carvacrol and thymol in bone marrow cells of rats that were used as antihelmintic, 
antiseptic, antifungal, antibacterial, antiparasitic and antiviral substances. 

In the present study, both carvacrol (10, 30, 50 and 70 mg/kg b.w.) and thymol 
(40, 60, 80 ve 100 mg/kg b.w.) significantly induced the structural and total 
chromosome abnormalities (CA) when compared with control in bone marrow cells 
of rats intraperitonally administered. Both carvacrol and thymol showed the similar 
effects with the positive control ethyl carbamate (EC) on induction of the percentage 
of structural and total CA at the highest concentrations (70 mg/kg b.w. and 100 
mg/kg b.w., respectively). In addition, carvacrol and thymol induced the numerical 
CA at the highest two concentrations (50 and 70 mg/kg b.w. for carvacrol; 80 and 
100 mg/kg b.w.for thymol). It was shown a dose-dependent effects on induction of 
structural, numerical and total CA for both carvacrol and thymol. Carvacrol and 
thymol decreased the mitotic index (MI) in all the concentrations and treatment times 
when compared with control. Carvacrol showed the similar effects with the positive 
control ethyl carbamate (EC) on decreasing the MI at 70 mg/kg b.w. for 6 and 12 
hours and at all concentration for 24 hours treatment periods. Thymol also showed a 
similar effect with EC on decreasing the MI at 80 and 100 mg/kg b.w. for 6 hours 
and at all concentrations for 24 hours treatment periods. Test substanced decreased 
the MI in a dose-dependent manner. 
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1. GİRİŞ 

 

Bitkiler dünyası bize sınırsız bir renkler ve biçimler zenginliği sunar. Ama 

yalnızca bununla yetinmez. Yaşamımızı sürdürebilmemiz için gerekli olan oksijeni, 

besinleri sağlar ve sağlığımızı korur. Yani bitkiler ve insanlar arasında, insanlık tarihi 

kadar eski olan, çok yakın bir ilişki vardır. Günümüzden binlerce yıl önce insan, 

bitkilerin tedavi edici gücünü tanımış ve sağlıklı yaşayabilmek için ondan 

yararlanmıştır. Eski Mısırlılar, Yunanlılar ve Romalılar tarafından temelleri atılan 

şifalı bitkilerle tedavi ilmini, daha sonraki çağların insanları da kullanmış ve onu 

sürekli olarak zenginleştirmişlerdir.  

Yüzyılımızın başlarında Fransız Kimyager Doktor Gattefosse, laboratuvarında 

yaptığı bir deney esnasında kaza ile elini yakmış (gaz lambası ile), o sırada elinde 

bulunan şişeden dökülen lavanta yağının elini süratle iyileştirdiğini farketmiştir. 

Daha sonra yaptığı araştırmalar sonucunda yağların, güçlü antiseptik, mikrop 

öldürücü, iyileştirici, hızlı hücre yenileyici etkilerinin olduğunu saptamıştır. Ayrıca 

aroma yağlarının kan dolaşımı yardımı ile lenf sistemine ulaştığını ve hücre arası sıvı 

(extra cellular fluid) yolu ile iyileştirdiğini kanıtlamıştır. Diğer bir Fransız Dr. Jean 

Valnet ve Madam Maury de bu konuda iyi araştırma yapan uzmanlar arasındadır. Dr. 

Jean Valnet, İkinci Dünya Savaşı'nda aromaterapiyi, yaraları tedavi etmek ve çabuk 

iyileştirmek için geniş olarak kullanmıştır. Bir biyokimyacı olan Madam Maury ise 

konuyu, kozmetik ve gençleşme tedavilerine kadar yaygınlaştırmıştır. Günümüzde 

Avrupa'da, özellikle İngiltere ve Fransa'da popülerlik kazanan bu yöntem, zamanla 

bir yaşam biçimi haline gelmiş bulunmaktadır. 

4000-5000 yıllık bir geçmişe dayanan şifalı bitkilerle tedavi uygulamalarının 

çağımızda artık geleneksellikten bilimsellik aşamasına ulaşmış olduğu gerçeği göz 

ardı edilmemelidir. Günümüzde ilaç endüstrisinin geliştirmiş olduğu ilaçların hemen 

hemen dörtte birinin, temel veya tamamlayıcı etkin maddelerinin bitkisel kaynaklı 

oluşu, konunun artık bilimsel düzeyde ele alındığının başlıca kanıtlarından yalnızca 

biridir. Tedavi amacıyla bitkisel ürünlerden yararlanma eğiliminin giderek 

yaygınlaşmasındaki başlıca etkenin, sentetik kaynaklı etkin maddelerin bazılarında 

saptanan yan etkiler olduğu bilinmektedir. İşte bu durumda, binlerce yıldır kullanılan 
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şifalı bitkilerin çok iyi tanınmasından ve ayrıca niteliklerinin günümüzde bilimsel 

araştırmalarla da saptanmış olmasından ötürü, kullanım alanları ve oranları hızla 

artmaktadır. Konunun bir başka ve belki de en önemli yönü ise, bazı şifalı bitkilerin, 

yan etkilere ve hatta ölümlere yol açabilecek zehirli maddeler içerdiklerinin bilincine 

gereğince varılamamış olmasıdır. Bu yan etkilerine örnek verecek olursak; Qu ve 

ark. (1992), Çin’de kadınlarda görülen akciğer kanseriyle ilgili olarak yaptıkları 

çalışmalarda akciğer kanserinin sigaradan başka faktörlerle ilgili olduğu ve özellikle 

pişme sırasında çıkan yağların hava yoluyla alınmasının kirliliğe yol açtığı üzerinde 

durmuşlardır. Çin küçük şalgamından pişme esnasında çıkan yağlar 

yoğunlaştırılarak, kısa süreli testlerde; Salmonella mutasyon testlerinde, SV50 ileri 

mutasyon denemelerinde ve kemik iliğinde kardeş kromatid değişimi ve 

mikronükleus oluşum denemelerinde kullanılmıştır. Sonuçta genotoksik etkiler 

olduğu gözlenmiştir (Qu ve ark. 1992). Bunun aksine Çin küçük şalgamından elde 

edilen yağ, bütil, hidroksanol veya hidrojenlendiği zaman mutajenik olmadığı, 

oksidasyon ürünlerinin mutajeniteye sebep olduğu üzerinde durulmuştur. Sonuçta; 

Çin küçük şalgamından elde edilen uçucu yağların ve bunların yoğunlaştırılması ile 

elde edilen komponentlerin akciğer kanserine sebep olduğu ileri sürülmüştür. Diğer 

bir çalışmada ise Shields ve ark. (1995), dünya genelinde Çinli kadınlarda akciğer 

kanserinin fazla olması sebebiyle rafine edilmemiş Çin küçük şalgamını, rafine 

edilmiş ABD küçük şalgamı, linolenik, linoleik ve erusik yağ asitlerinin ilavesiyle 

Salmonella (Salmonella typhimurium TA98 ve TA104) mutasyon testlerinde 

denemişlerdir. Denemeler ve epidemiyolojik bulgular neticesinde yüksek sıcaklıkta 

rafine edilmemiş Çin küçük şalgamının akciğer kanser riskini artırdırdığı ileri 

sürülmüştür. Chiang ve ark. (1997), yaptıkları epidemiyolojik çalışmalarla, pişerken 

açığa çıkan gazların kadınlarda akciğer kanserini artırdığını ileri sürmüşlerdir. 

Taiwan’da sık olarak kullanılan ticari yağların mutajenik etkisini 

Salmonella/mikrozom testleriyle ortaya koymuşlardır. Çalışmada soyafasulyesi ve 

domuz yağları kullanılmıştır. Sonuç olarak pişme esnasında bu yağlara maruz kalan 

kadınlarda akciğer kanseri riskinin arttığı görülmüştür.  

Geçmişte de olduğu gibi, bugün de tıbbi bitkiler; ilaç, gıda, kozmetik, meşrubat 

ve sanayi dallarında kullanılmaktadır. Memleketimizde tıbbi ve aromatik bitkilerin 
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yayılış alanları oldukça geniştir. Bunun yanı sıra kültüre alınmaları her geçen gün 

artarak devam etmektedir. Tıbbi ve aromatik bitkilerin ihracatımızdaki payının 

giderek artması, üretim alanlarının da artmasına neden olmuştur. Aromaterapi, 

bitkilerin kök, çiçek, yaprak gibi bölümlerinden elde edilen yağlarla uygulanan terapi 

yöntemidir. Aromaterapi'de kullanılan yağlar, bitkilerin kök, çiçek, yaprak vs. 

bölümlerinden elde edilen saf uçucu yağlardır. 

Özellikle tıbbi amaçla kullanılan uçucu yağlar ve içerdikleri aromakimyasallar, 

çeşitlerine ve aerokimyasalların elde edilmesinde kullanılan teknolojiye göre değişik 

riskler taşımaktadırlar. Uçucu yağlar ve içerdikleri aromakimyasalların insanlarda ve 

hayvanlardaki aynı ve farklı metabolik aktiviteleri incelenmiştir. Yağların son 

metabolizma ürünü hayvanlarda safrole’dür. Bu madde kanserojenik olmasına 

rağmen aynı yağın son metabolizma ürünü insanlarda karsinojenik olmayan 1-

hydroxysafrole’dür. Yapılan çalışmalar uçucu yağların içeriklerinin çeşitli biyolojik 

aktiviteler neticesinde potansiyel toksik maddeler olarak ortaya çıkabileceği 

sonucunu göstermiştir. Bunlara monoamin oksidaz inhibisyonu, fototoksik, 

oestrojenik ve genotoksik etkiler dahil edilebilir. Hatta bazıları ölüm gibi çok ciddi 

sonuçlar doğurmaktadır. Bu etkiye özellikle seyreltilmemiş yağlar sebep olup, 

bunların etkileri Fransa’da özel düzenleyicilerle azaltılmaya çalışılmaktadır. 

Avrupa’da özellikle besin maddesi olarak kullanılan ve tıbbi ilaçların yapısına giren 

bitkilerin genotoksik aktiviteleri araştırılıp, bunların yan etkileri tespit edilmiştir. 

Carson ve Riley (1995), çay ağacının uçucu yağları ile yapmış oldukları çalışmada 

bu bitkinin deride allerjik reaksiyonlara sebep olduğunu bildirmişlerdir. Ayrıca 

yapılan diğer çalışmalarda kadife çiçeği (Tagetes patula) (Bilsland ve Strong, 1990), 

çay ağacı, limonene, α-terpinene, aromadendrene, terpinen-4-ol, p-cymene, α-

phellandrene (Knight ve Hausen, 1994) ve lavanta uçucu yağının (Sugiura ve ark., 

2000) deriyle temas ettiğinde ya da koku yolu ile allerjik reaksiyonlara sebep 

olduğunu bildirmişlerdir.   

Aslında uçucu yağların eczacılıkta önemli bir yere sahip olduğu, bebek ve genç 

insanların tedavisinde özellikle kullanılması gerektiği vurgulanmıştır. Uçucu yağların 

birçoğu kozmetik ürünlerde özellikle de aromaterapide ve allerjik reaksiyonlarda yan 

etkileri olmadan kullanılabileceği de ortaya konmuştur (Anton, 2000). 
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Uçucu yağların tedavi edici özellikleri yanında zarar verici yönleri de göz 

önünde bulundurulup, kullanılacağı yer ve dozunun da çok iyi bir şekilde 

ayarlanması gerektiği açıklanmıştır. Özellikle uçucu yağların ve bileşenlerinin 

bazılarının genotoksik aktivitesinin belli doz artışına paralel olarak ortaya çıktığı da 

yapılan çalışmalarla ortaya konmuştur (Millard, 1973; Dooms-Goossens ve ark., 

1977; Williams, 1989; Lewis ve ark., 1995; Morton ve ark., 1995; Shah ve ark., 

1996).  

Uçucu yağ bileşenlerinden biri olan mentolle yapılan çalışmalarda bu 

maddenin farelerde glucorinidase aktivitesinin karaciğer, dalak ve böbrekte 

artmasına sebep olduğu (Fishman, 1940), sıçanlarda ise karaciğere ait olan 

Cytochrome C ve NADPH cytochrome P450 reduktaz enziminin aktivitesini artırdığı 

gözlenmiştir (Madyastha ve Srivatsan, 1988).   

Bu çalışmada test maddeleri olarak kullanılan karvakrol (carvacrol) ve timol 

(thymol)’ü yapısında bulunduran Tymbra spicata (Karabaşkekik, Mercanköşk); 

ayrıca ester ve uçucu yağ da içermektedir. Yaprak ve çiçekleri antiseptik ve uyarıcı 

olarak kullanılmaktadır (Baytop, 1984). Çalışmada kullanılan carvacrol ve thymol 

fenol grubu bileşiklerindendir. Fenolik bileşikler bitki-toprak sisteminde büyük 

öneme sahip olduğu bilinen çok yaygın sekonder metabolitler arasındadır. Bu 

bileşikler allelopatik etkileri (canlı ya da çürümüş bitki dokuları tarafından üretilen 

kimyasal maddelerin çevrelerindeki diğer bitkilerin gelişimine, çoğalmasına ve 

büyümesine olan olumsuz etkileri) ile hücre ve bitki büyümesini engellemektedirler 

(Müller ve ark., 1964; Müller ve Del Moral, 1966; Müller ve Hauge, 1967; Müller ve 

ark., 1968; Tsuzuki ve Kawagoe, 1984; Duke, 1985; Tarayre ve ark.,1995; Seidjova 

ve Sarapatka, 1997; Gillespie, 1998; Robles ve ark., 1999). Yapılan çalışmalarda 

buğdayın çimlenmesinde, uçucu yağların ana grubu olan monoterpenlerin bir 

numaralı büyüme inhibitörü olduğu ve buğday tohumlarının citral gibi 

monoterpenlere maruz bırakıldığında metabolizmasının engellendiği görülmüştür 

(Dudai ve ark., 2000).  

Fenolik bileşikler bitkinin membran geçirgenliğini artırmakta, makro ve mikro 

besin elementleri alımını ve düşük pH değerlerinde K alımını engellemekte, bitki 
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büyümesini sağlayan IAA (Indol Asetik Asit)’i bloke eden IAA-oksidazı teşvik 

ederek gelişmeyi önlemektedir (Lenoir ve ark., 1983; Tansı, 1995).  

Dorman ve ark. (2004), Thymbra spicata ekstraktının antioksidan bir etkiye 

sahip olmadığını bildirmişlerdir. Stammati ve ark. (1999), T. spicata’nın 

aerokimyasalları olan thymol ve carvacrol’un Ames testinde mutajenik etkiye sahip 

olduklarını saptamışlardır. Halbuki Azizan ve Blevins (1995), thymol’ün herhangi 

bir mutajenik yada antimutajenik etkiye sahip olmadığını bildirmişlerdir. İnsan 

lenfositlerinde yapılan bir çalışmada, carvacrol’ün genotoksik ve antigenotoksik 

etkileri SCE testi ile araştırılmıştır. Carvacrol’ün SCE sayısını artırmadığı diğer 

yandan MMC tarafından artırılan SCE sayısını da azalttığı yani antigenotoksik  

etkiye sahip olduğu belirtilmiştir (İpek ve ark., 2003). Fakat carvacrol ve thymol’ün 

in vivo genotoksik etkisi ile ilgili herhangi bir çalışma yapılmamıştır.  

İşte bu çalışmanın amacı tıbbi ve aromatik madde olarak gerek eczacılıkta 

gerekse kozmetikte vazgeçilmez bir bileşen olarak kullanılan Thymbra spicata 

(zahter) uçucu yağının aromakimyasallarının (thymol ve carvacrol) in vivo sıçan 

kemik iliği hücrelerinde kromozomal anormallikleri artırıp artırmadığını saptamak ve 

canlılar için genotoksik risk oluşturup oluşturmadığını belirlemektir.  
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2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR 

 

2.1. UÇUCU YAĞLAR İLE YAPILMIŞ OLAN GENOTOKSİSİTE 

ÇALIŞMALARI 

 

2.1.1. Altınotu (Helichrysum italicum) Uçucu Yağı ile Yapılan Genotoksisite 

Çalışmaları 

 

Sarılık, karaciğer sirozu, nevralji (sinir ağrısı), cinsi iktidarsızlık (impotensi), 

raşitizm, kulak çınlaması, kulağın ağır işitmesi, romatizma, siyatik (sinir iltihabı), 

safrakesesi iltihabı ve kumu, mesane ve böbreklerde iltihap, ağrılı idrar zorluğu, 

düşük tansiyon, egzama gibi hastalıkların tedavisinde kullanılır.  

Idaomar ve ark. (2002), tıbbi bir bitki olarak kullanılan altınotu’ndan elde 

edilen uçucu yağın üretan (iyi bilinen bir promutajen=indirekt mutajen)’ın 

genotoksisitesine karşı ve antigenotoksik etkilerini Drosophila melanogaster’in 

kanatlarındaki somatik mutasyonlar ile incelemişlerdir. Araştırıcılar üç günlük 

larvalara üretanla birlikte uçucu yağ vermişler, sonuç olarak çok önemli olmamakla 

beraber bu bitkiden elde edilen uçucu yağın üretanın meydana getirdiği mutasyonları 

azalttığını tespit etmişlerdir. 

 

2.1.2. Anadolu Adaçayı (Salvia fruticosa) Uçucu Yağı ile Yapılan Genotoksisite 

Çalışmaları 

 

Yatıştırıcı, mideyi rahatlatıcı, idrar artırıcı, gaz söktürücü, terletici, ağız ve 

boğazlarda antiseptik, dezenfektan özellikleri vardır. Ayrıca balgam söktürücü olarak 

ve romatizmal ağrıları dindirici olarak kullanılmaktadır. Bu bitki antimikrobiyal, 

antihipertensif, kan şekerini düşürücü ve spazmolitik etkisinden dolayı önemlidir. 

Boğazdaki iltihaplanmalar, yorgunluk, ruhi depresyonlar, şiddetli soğuk algınlıkları, 

bazı kadın hastalıklarında ve sinir zafiyetine karşı kullanılır. İshal kesici ve iştah 

artırıcı olarak da faydalanılmaktadır.  
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Pavlidou ve ark. (2004), Anadolu adaçayı’nın uçucu yağları ile yapmış 

oldukları çalışmalarda somatik mutasyon ve rekombinasyon testi (SMART) ile 

Drosophila melanogaster ve Bactrocera oleae üzerindeki genotoksik ve insektisit 

aktivitesini incelemişlerdir. Sonuç olarak genotoksik ve insektisit etkiye sahip 

olmadığı bildirilmiştir. 

 

2.1.3. Anason (Anisum vulgare) Uçucu Yağı ile Yapılan Genotoksisite 

Çalışmaları 

 

Anason öncelikle gaz söktürücü, mideyi güçlendirici, öksürüğü yatıştırıcı, 

hıçkırıklarda ve yeterli olmayan anne sütünün artırılmasında kullanılır. Ayrıca iştah 

açıcı, mideyi rahatlatıcı, yatıştırıcı ve sindirimi kolaylaştırıcı olarak kullanılır. 

Uykusuzluğa karşı da denenebilir. Tadı ve kokusu hoş olmayan bitki çaylarına veya 

bitkisel kaynaklı ilaçlara aroma katkısı olarak da kullanılmaktadır.  

Al-Batina ve ark. (2003), Doğu’ya özgü baharat olarak kullanılan anason’un, 

Salmonella typhimurium’un TA97a, TA98, TA100 ve TA102 suşlarında mutajenik 

olup olmadığını araştırmışlardır. Yapılan çalışmalar sonucunda mutajenik etkiye 

sahip olmadığı bildirilmiştir. 

 

2.1.4. Aspir (Carthamus tinctorius) Uçucu Yağı ile Yapılan Genotoksisite 

Çalışmaları 

 

Yalancı safran olarak da bilinir. Aspir yağ halinde, romatizma ağrılarında ve 

boya sanayiisinde kullanılır, doğal bir renk vericidir. Gaziantep'te yapılan "orman" 

yemeğinde renk amaçlı kullanılır. Tohumlarından elde edilen yağ müshil olarak 

etkilidir ve tadının acı olması nedeniyle dahilen kullanılmaz. Ayrıca makyaj 

malzemelerinde ve kandil yağı olarak da kullanılır. 

Al-Batina ve ark. (2003), Salmonella typhimurium’un TA97a, TA98, TA100 

ve TA102 suşları üzerinde Doğu’ya özgü baharat olarak kullanılan aspir’in 

mutajenik etkiye sahip olmadığını bildirmişlerdir. 
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2.1.5. Aynısafa [Helichrysum italicum(Calendula officinalis)] Uçucu Yağı ile 

Yapılan Genotoksisite Çalışmaları 

 

Lokal deri problemlerinin dıştan tedavisinde kullanılan en önemli bitkidir. Tüm 

yüzeysel yaralara, eziklere ve güneş yanıklarına karşı etkilidir. Mide ve oniki parmak 

barsağı ülserine karşı kullanılır. Merhemi, mantar rahatsızlıklarında (özellikle 

kaşıntılı ayak mantarı) çok etkilidir. 

Bakkali ve ark. (2005), tıbbi olarak ve farmakolojik uygulamalarda kullanılan, 

aynısafa uçucu yağının genotoksik aktivitesini Saccharomyces cerevisiae mayası 

üzerinde denemişlerdir. D7 suşunda sitotoksik etkiler meydana getirdiği 

bildirilmiştir. 

 
2.1.6. Çay Ağacı (Melaleuca alternifolia) Uçucu Yağı ile Yapılan Genotoksisite 

Çalışmaları 

 

Sindirim sistemi rahatsızlıklarından hazımsızlıkta, ishalde ve karın ağrılarında, 

üşütmede, ağız temizliği için gargara olarak ve faranjitte, solunum sistemi 

rahatsızlıklarından bronşitte kullanılır. Çay ağacı’nın aromatik yağı acı, baharat ve 

ilaç kokusundadır. Tahriş edici etkisi olmayan, bakteri, mantar ve virüsler için 

öldürücü çok güçlü etkiye sahip bir üründür. Mantar ve böcek sokmalarında 

kullanılır. Aknede, yanıklarda ve ciltteki kırışıklarda kullanılır. Ayrıca geniş 

spektrumlu antimikrobiyal aktiviteye sahip olup deri problemlerinde 

kullanılmaktadır. 

Evandri ve ark. (2005), çay ağacı uçucu yağının Salmonella typhimurium TA 

98 ve TA 100 ile Escherichia coli WP2 uvrA türlerininde mutajenik olmadığını 

bildirmişlerdir.  

 
2.1.7. Çemen (Trigonella foenum graecum) Uçucu Yağı ile Yapılan Genotoksisite 

Çalışmaları 

 
Çemen; vitamin, protein açısından oldukça zengindir. Hindistan, Mısır ve Orta 

Doğu ülkelerinde tat ve lezzet verici bir baharat olarak, ayrıca toz haline getirilerek 
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tat ve aromayı güçlü bir şekilde artırıcı olarak kullanılmaktadır. İlaçların yapısında 

da bulunmaktadır. Pankreas fonksiyonlarının düzenlenmesinde, yüksek kolestrolde, 

diabet hastalarında kullanılmaktadır. Ayrıca antitümör, antiviral, antimikrobiyal, 

iltihap giderici, hipotansif ve antioksidan etkiye sahiptir.  

Muralidhara ve ark. (1999), çemen’den elde edilen tozları ve yağları dişi albino 

farelerinde kullanmışlardır. Yaptıkları denemeler neticesinde çemen’in fare ve 

sıçanlarda genotoksik olmadığını tespit etmişlerdir. Basch ve ark. (2003), etanolle 

karıştırılan çemen tohumlarının sulu ekstraktlarıyla yaptıkları in vivo çalışmalar 

neticesinde; enzim sızmalarını ve lipid peroksidasyonunun yükselmesini 

engellediğini ve antioksidan potansiyelin artırılmasında önemli bir role sahip 

olduğunu tespit etmişlerdir. Amin ve ark. (2005), sıçanlarda çemen tohumlarının 

7,12-dimethylbenzanthracene (DMBC)’nin neden olduğu meme kanserine karşı 

potansiyel bir koruma etkisi gösterdiğini saptamışlardır. 200 mg/kg vücut ağırlığında 

çemen tohumlarının DMBC’nin sebep olduğu meme hiperplazyasını ve etkilerini 

önemli ölçüde azalttığını bildirmişlerdir. Hassan ve ark. (2006), çemen bitkisi uçucu 

yağının farklı dozlarının ovaryumun kinetik aktivitesi (oosit kalitesi ve mayoz 

safhasında) üzerine farklı etkileri olduğunu saptamışlardır. Karaciğer ve ovaryum 

dokularında DNA ve RNA içeriklerini değiştirerek histopatolojik değişimlere yol 

açtığını belirtmişlerdir. Bu değişimlerin önemli olmadığını bildirmişler, ancak elde 

edilen sonuçlara dayanarak çemen yağının toksik olabileceğine dikkat çekmişlerdir.  

 

2.1.8. Çin Tarçını (Cinnamamum cassia) Uçucu Yağı ile Yapılan Genotoksisite 

Çalışmaları 

 

Güneydoğu Çin’de yetiştirilen bir türdür. 10-12 m yüksekliğinde kışın 

yapraklarını dökmeyen bir ağaçtır. Genellikle ağacın kurutulmuş kabukları kullanılır. 

Kabukların dış kısmında mantar tabakası bulunur ve grimsi renklidir. Kokusu 

kuvvetli ve özel, tadı tatlımsı ve yakıcıdır. Tanen ve uçucu yağ taşır. Baharat olarak 

kullanılır. Meyveleri ve baharatları, lezzetli ve tarçın kokuludur. Tarçın yerine 

kullanılır. 
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Sekizawa ve Shibamoto (1982), yapmış oldukları çalışmada Çin tarçını’nın 

mutajenik etkisini 3 farklı mikrobial test sisteminde çalışmışlardır. Sonuçta S9 

bulunmayan ortamda Bacillus subtilis DNA tamir testinde mutajen olduğu tespit 

edilmiştir. Ames Salmonella ve Escherichia coli WP2 uvrA reversiyon testlerinde ise 

mutajen olmadığı tespit edilmiştir.  

 

2.1.9. Çörek Otu (Nigella sativum) Uçucu Yağı ile Yapılan Genotoksisite 

Çalışmaları 

 

Vücuda kuvvet ve zindelik verir. Çocukların gaz sancılarında, anne sütünün 

artırılmasında, unutkanlığa karşı, mide ağrılarında, hazmı kolaylaştırıcı, iştah açıcı 

olarak kullanılır.  Böbrekteki kum ve taşların dökülmesinde, felç ve kazıklı hummaya 

(tetanoz) karşı faydalıdır. Öksürük, balgam, nefes darlığı ve romatizma, grip ve 

nezleye, baş ağrısına, kulak iltihaplarında, diş ağrısı ve diş iltihaplanmalarında 

kullanılır. Barsak ve karındaki kurt, parazit ve solucanları öldürür. Basura faydalıdır. 

Vücuttaki sızılarda, sivilce, uyuz, egzama gibi cilt hastalıklarında kullanılır. Saçları 

besler, kepeği önler, haşereleri öldürür. Kanser ve AIDS’e karşı bağışıklık sistemini 

güçlendirir. Bronkodiletatör (bronşları genişletici)’dür. 

Al-Batina ve ark. (2003), çörek otu’nun Salmonella typhimurium’un TA97a, 

TA98, TA100 ve TA102 suşlarında mutajenik etkiye sahip olmadığını 

bildirmişlerdir. 

 

2.1.10. Dere Otu (Anethum graveolens) Uçucu Yağı ile Yapılan Genotoksisite 

Çalışmaları 

 

Sindirimi güçlendirici, gaz söktürücü, kramp çözücü, anne sütünü artırıcı ve 

sürekli hıçkırığı önleyici özellikleri vardır. İltihaplı rahatsızlıklarda da kullanılır. 

Öksürüğe ve baş ağrısına karşı, yutulan hava ile oluşan mide gazlarına karşı 

kullanılmaktadır. Kötü ağız kokusunu giderir. Yeşil sap ve yaprakları kullanılarak 

demlenen çay, uykusuzluğa karşı çok etkilidir.  
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Phillips ve ark. (1984), dereotu bitkisinin uçucu yağlarını yeni doğmuş farelere 

4 farklı dozda intraperitonal yolla vermişlerdir. Sonuçta yeni doğmuş farelerin 

karaciğerinde DNA adduct’larının (kimyasalların DNA’ya kovalent bir şekilde 

bağlanması, bu olay kanserleşmenin başlaması olarak kabul edilmektedir) oluştuğu 

gözlenmiştir. Lazutka ve ark. (2001), dereotu (Anethum graveolens L) bitkisinden 

elde ettikleri uçucu yağları insan lenfositlerinde in vitro CA ve SCE testleri ile ayrıca 

in vivo Drosophila melanogaster’de somatik mutasyon ve rekombinasyon (SMART) 

testlerini uygulayarak dere otu’nun genotoksik etkisini araştırmışlardır. Dereotu’nun 

tohumundan elde edilen uçucu yağlar CA ve SCE’yi doza bağlı olarak artırdığını ve 

bu yağın insan lenfositleri için sitotoksik olduğunu bildirmişlerdir. SMART testinde 

ise doza bağlı olarak dereotu bitkisinin uçucu yağının mutasyon sıklığını artırdığı 

anlaşılmıştır. 

 

2.1.11. Fesleğen (Ocimum basilicum) Uçucu Yağı ile Yapılan Genotoksisite 

Çalışmaları 

 

Fesleğen, mideyi rahatlatıcı, balgam söktürücü ve idrar yolları antiseptiği 

olarak kullanılır. 

Bianchi ve ark. (1989), fesleğen (% 16.5 estragole içerir) bitkisinin uçucu 

yağının genotoksik aktivitesini Saccharomyces cerevisia D7 mayası üzerinde test 

etmişler ve fesleğen yağının negatif sonuç verdiğini bildirmişlerdir. Tateo ve ark. 

(1989), fesleğen’in iki tür yağının genotoksik aktivitelerini incelemişlerdir. Burada 

kullanılan yağlar da ana komponent olarak estragole sırasıyla % 8.1 ve % 16.5 

oranlarında bulunmuştur. Zimmermann testi ile genotoksik aktiviteleri ölçülmüştür. 

Sonuçta fesleğen’in her iki tür yağının da genotoksik aktiviteye sahip olmadığı tespit 

edilmiştir. Müller ve ark. (1994), fesleğen yağını (% 88 estragole) sıçanlara oral yolla 

(ağız yoluyla) 0.5, 1.0 ve 2.0 g/kg oranlarında vermişlerdir. Sıçan karaciğerinde ve 

hem S9 bulunan hem de bulunmayan ortamlarda V79 hücrelerinde kromozom 

aberasyonlarını artırmadığını tespit etmişlerdir.  
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2.1.12. İngiliz Nanesi (Mentha piperita) Uçucu Yağı ile Yapılan Genotoksisite 

Çalışmaları 

 
Özellikle kramp çözücü, şişkinlik giderici ve safrakesesi salgılarını artırıcı 

olarak kullanılır. Sindirim sisteminde görülen kramplı rahatsızlıklara karşı başarıyla 

kullanılabilir. Karaciğer salgılarını düzenler. Mide (mide ülseri olanlar dışında) ve 

barsak hastalıklarında, safrakesesi taşlarında ve karaciğer hastalıklarında etkilidir. 

Nanenin mutfakta da geniş bir kullanım alanı vardır. Mide bulantılarını kesici ve 

koku verici olarak kullanılmaktadır. Ciklet, çay, diş macunu, şeker ve daha bir çok 

sanayi dallarında çok fazla kullanılmaktadır. 

Franzios ve ark. (1997), kozmetikte güzel koku verici olarak ve diş 

macunlarında kullanılan nane uçucu yağı ile yaptıkları çalışmalar neticesinde bu 

maddenin sitotoksik ve genotoksik olduğunu tespit etmişlerdir. Lazutka ve ark. 

(2001), nane bitkisinden elde ettikleri uçucu yağları insan lenfositlerinde in vitro CA 

ve SCE testleri ile, Drosophila melanogaster’de in vivo somatik mutasyon ve 

rekambinasyon (SMART) testi ile denemişlerdir. Yapılan çalışmalar sonucunda nane 

yağının SCE’yi artırdığı ve doza bağlı olmadan mutasyonlara sebep olduğu 

anlaşılmıştır. Nane yağının insan lenfositleri için sitotoksik olduğu bildirilmiştir. Nair 

(2001), nane’den elde ettiği uçucu yağı, sulu ekstrakları ve yaprak suyunu alarak 

çeşitli testler yapmıştır. Nane’nin ana komponentleri mentol, menton, pulegone, 

menthofuran, limonene olarak tespit edilmiştir. Nane yağı’nın sıçanlara akut ağız 

yolu ile verilmesi sonucu yapılan çalışmalarda düşük derecede toksik olduğu tespit 

edilmiş, sub-kronik oral çalışmalarda ise beyinde kist lezyonlarına sebep olduğu 

bildirilmiştir (200mg/kg/gün). Nane uçucu yağında bulunan pulegone, hepatotoksin 

olarak bilinmektedir. Tavşanlarda intradermal çalışmalarda ciddi reaksiyonlar 

göstermiştir. Nane yağı Ames testinde negatif sonuçlar verirken, fare lenf 

hücrelerinde mutajenite göstermiş ve Chinese hamster fibroblast hücrelerinde ise 

kromozom aberasyonlarına sebep olduğu bildirilmiştir. Diş macunlarında yapılan 

çalışmalarda kanserojenik bir etkiye rastlanmamıştır. Nane yağının toksisitesi 

pulegone’den kaynaklanmakta olup, pulegone miktarı en fazla % 1 veya daha düşük 

olması gerektiği anlaşılmıştır. Sonuç olarak; bu sınıra dikkat edildiği zaman nanenin 
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yağı, sulu ekstrakları, yaprak suyu ve yaprakları güvenli bir şekilde kozmetikte 

kullanılabileceği bildirilmiştir. Pavlidou ve ark. (2004), nane yağı ve ana 

komponentlerinin genotoksik ve insektisit aktivitelerini Drosophila melanogaster 

somatik mutasyon ve Bactrocera oleae rekombinasyon (SMART) testlerini 

uygulayarak araştırmışlardır. Sonuçta; nane yağı ve ana komponentlerinin B. oleae 

üzerinde oldukça toksik olduğunu tespit etmişlerdir. Buna karşılık genotoksik etkiye 

sahip olmadığını da bildirmişlerdir. 

 

2.1.13. İstanbul Kekiği (Origanum vulgare subsp. hirtum) Uçucu Yağı ile Yapılan 

Genotoksisite Çalışmaları 

 

Baharat ve çay olarak kullanılmaktadır. Baş ve mide ağrılarına da iyi 

gelmektedir. Tümörlere karşı kullanılır. 

Karpouhtsis ve ark. (1998), İstanbul kekiği’nin uçucu yağının antibakteriyel, 

antiviral, antifungal ve antiparazit olarak kulanıldığını bildirmişlerdir. Ayrıca 

ilaçlarda, yiyeceklerde lezzet artırıcı ve ürünlerde koruyucu olarak kullanılan uçucu 

yağ içeren bitkilerden İstanbul kekiği’nin uçucu yağı ile yaptıkları çalışmada bu 

bitkinin insektisidal ve genotoksik aktivitesini Drosophila üzerinde test etmişlerdir. 

Sonuçta bu bitkinin bir miktar insektisidal etki gösterdiği tespit edilmiştir. 

Drosophila üzerinde yapılan somatik mutasyon ve rekombinasyon testler neticesinde 

ise genotoksik aktiviteye sahip olmadığı bildirilmiştir. 

 

2.1.14. İspanyol Kekiği (Coridothymus capitatus) Uçucu Yağı ile Yapılan 

Genotoksisite Çalışmaları 

 

İspanyol kekiği’nin uçucu yağı antibakteriyel, antiviral, antifungal ve 

antiparazit olarak kullanılmaktadır. Yaygın olarak lezzet artırıcı baharat olarak 

sofralarda kullanılan kekik otu, birçok sağlık problemlerine iyi gelmektedir. Halk 

arasında tahtacı otu, güvey otu ve pervane otu olarak adlandırılır. Barsaklardaki 

parazitlerin düşmesini sağlar. Yatıştırıcı özelliği vardır. Spazm çözücüdür, 

organizmanın düzenli çalışmasını sağlar. Mide için son derece faydalıdır. Kolesterolü 
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düşürür. Böbrek ve kum taşlarında kullanılır. Ağız, diş ve boğaz iltihaplarında 

gargara yapılarak kullanılır. Sara krizini önlemede, vücuttaki fazla yağların 

yakılmasında, mide, karın ve baş ağrılarının giderilmesinde etkilidir. 

Karpouhtsis ve ark. (1998), ilaçlarda, yiyeceklerde lezzet artırıcı ve ürünlerde 

koruyucu olarak kullanılan uçucu yağ içeren bitkilerden İspanyol kekiği uçucu yağı 

ile yaptıkları çalışmada bu bitkinin insektisidal ve genotoksik aktivitesini Drosophila 

üzerinde test etmişlerdir. Sonuçta bu bitkinin bir miktar insektisidal etki gösterdiği 

ayrıca bu çalışmada Drosophila üzerinde yapılan somatik mutasyon ve 

rekombinasyon testler neticesinde ise genotoksik aktiviteye sahip olmadığı 

bildirilmiştir. 

 

2.1.15. İzmir Kekiği (Origanum onites ve Origanum compactum) Uçucu Yağı ile 

Yapılan Genotoksisite Çalışmaları 

 

Bazı yerlerde yaprakları kurutulup kekik yerine baharat olarak kullanılır. 

Ayrıca bitkinin toprak üstü kesimlerinin damıtılmasıyla elde edilen yağı da parfümeri 

ve likör endüstrilerinde kullanılır. 

Karpouhtsis ve ark. (1998), tıbbi olarak ve farmakolojik uygulamalarda 

kullanılan İzmir kekiği’nin uçucu yağları ile yaptıkları çalışmalar neticesinde bu 

maddenin sitotoksik ve genotoksik olduğunu tespit etmişlerdir. Bakkali ve ark. 

(2005), İzmir kekiği’nden elde ettikleri uçucu yağın Saccharomyces cerevisiae D7 

suşunda mutajen olduğunu ve ayrıca toksik etkisinin bulunduğunu saptamışlardır. Bu 

uçucu yağın ayrıca mitokondrial DNA üzerinde de mutasyonlar meydana getirdiği 

bildirilmiştir. İpek ve ark. (2005), İzmir kekiği’nin uçucu yağının genotoksik ve 

antigenotoksik etkilerini Ames Salmonella/microsome testi ile tespit etmişlerdir. 

Salmonella typhimurium TA98 ve TA100 suşları hem S9 bulunan hem de 

bulunmayan ortamlarda denenmişlerdir. İzmir kekiği’nin uçucu yağının her iki türde 

de hem S9 bulunan hem de bulunmayan ortamlarda mutajenik aktivite göstermediği 

bunun yanı sıra her iki türde hem S9 bulunan hem de bulunmayan ortamlarda 

sırasıyla 4-nitro-o-phenylenediamine ve 2-aminofluorene tarafından meydana 

getirilen mutajenitenin güçlü bir şekilde inhibe edildiğini tespit etmişlerdir. Elde 
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edilen sonuçlara göre İzmir kekiği’nin uçucu yağının önemli bir şekilde 

antimutajenik aktiviteye sahip olduğu bildirilmiştir.  

 

2.1.16. Kafur [Cinnamomum camphora(Ravintsara aromatica)] Uçucu Yağı ile 

Yapılan Genotoksisite Çalışmaları 

 

Kan dolaşımını kuvvetlendirir. Beyni ve sinirleri uyarır. Solunum sistemini 

uyarır. Bronşların ifrazatını artırır. Saçta kepek oluşumunu önler. Akciğer 

hastalıklarında faydalıdır. 

Bakkali ve ark. (2005), tıbbi olarak ve farmakolojik uygulamalarda kullanılan 

kafur bitkisinden elde ettikleri uçucu yağın Saccharomyces cerevisiae D7 suşunda 

mutajen olduğunu ve ayrıca toksik etkisinin bulunduğunu saptamışlardır. Bu uçucu 

yağın ayrıca mitokondrial DNA üzerinde de mutasyonlar meydana getirdiği 

bildirilmiştir.  

 

2.1.17. Kakule (Elettaria cardamomum) Uçucu Yağı ile Yapılan Genotoksisite 

Çalışmaları 

 

Kakule tohumları rezin, nişasta ve uçucu yağlar taşır. Hoş lezzeti ve 

kokusundan dolayı baharat olarak kullanılır. Ayrıca iştah açıcı, mideyi rahatlatıcı ve 

gaz söktürücü özelliklere sahiptir. 

Al-Batina ve ark. (2003), Doğu’ya özgü baharat olarak kullanılan kakule’nin, 

Salmonella typhimurium’un TA97a, TA98, TA100 ve TA102 suşlarında mutajenik 

etkiye sahip olmadığını saptamışlardır. 

 

2.1.18. Karabaş Kekik (Thymbra sicata) Uçucu Yağı ile Yapılan Genotoksisite 

Çalışmaları 

 

Öncelikle baharat olarak kullanılır. Yağlı ve ağır yemeklerin tadını 

zenginleştirir, sindirimini kolaylaştırır. Şifalı bitki olarak kekik, dezenfekte edici, 

balgam söktürücü olarak kullanılır. Akciğer ve bronşlar, mide ve barsaklar, kekik’in 
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başlıca kullanım alanlarıdır. Bitkinin önemli etkin maddesi olan uçucu yağ kana 

karışıp, bronşiyal kasları etkileyerek, krampları çözer. Aynı zamanda o bölgede 

bakteri oluşmasını önler. Öksürüklerde ve üst solunum yolları iltihabında, çay içimi 

ve gargara olarak kullanılmaktadır. Kekik, iştah açar ve sindirim sistemini uyarır. 

Sindirim sisteminde görülen ekşimeler ve kramplı ağrılar geçiştirilir, kötü kokulu ve 

yumuşak dışkı normale döner. Boğmaca ve öksürük, sinir sistemi zafiyeti, romatizma 

ve barsak hastalıklarına karşı çay olarak kullanımının yanı sıra, kekik banyoları da 

yapılmaktadır.  

Aydın ve ark. (2005), yaptıkları çalışmada kekik yağının metanollü 

ekstraktlarının genotoksik aktivitelerini insan lenfositlerinde tek hücre jel 

elektroforezi ile incelemişlerdir. Ayrıca kekik yağının DNA üzerindeki koruyucu 

etkisini de IQ (2-amino-3-methylimidazo[4,5-f]-quinoline) ve MMC varlığında 

değerlendirmişlerdir. Kekik yağı düşük konsantrasyonlarda DNA ipliklerinde 

kırılmaya neden olmazken yüksek konsantrasyonda DNA’da önemli zararlara neden 

olduğu tespit edilmiştir. Düşük konsantrasyonlarda IQ ve MMC’nin neden olduğu 

DNA zararlarını azalttığı da tespit edilmiştir.  

 

2.1.19. Karaman Kimyonu (Carum carvi) Uçucu Yağı ile Yapılan Genotoksisite 

Çalışmaları 

 
Yakın akrabası sayılan rezene gibi, kimyon da öncelikle mide şişkinliği, kramp 

eşliğindeki hafif mide ve barsak rahatsızlıkları, sinirsel mide ve kalp rahatsızlıklarına 

karşı başarıyla kullanılmaktadır. Bebeklerin sindirim güçlüklerinde de rahatlıkla 

kullanılabilir. Yatıştırıcı ve dengeleyici özellikleri göz önüne alınarak, zayıf mideyi 

güçlendirmede aynı zamanda safrakesesi salgılarının dengelenmesinde de 

kullanılmaktadır.  

Al-Batina ve ark. (2003), yaptıkları çalışmalar sonucunda baharat olarak 

kullanılan Karaman kimyonu’nun, Salmonella typhimurium’un TA97a, TA98, 

TA100 ve TA102 suşlarında mutajenik bir etkiye sahip olmadığını bildirmişlerdir. 
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2.1.20. Karanfil (Eugenia caryophyllata) Uçucu Yağı ile Yapılan Genotoksisite 

Çalışmaları 

 
Keskin bir tad ve kokusu ile mutfaklarda kullanım alanı bulup ayrıca 

şekerlemelerde de kullanılır. Uyarıcı olarak, midedeki sindirim zorluğu 

rahatsızlıklarında, barsak gazları, ağız kokuları ve ateşli hastalıklarda (terletici 

olarak) kullanılmaktadır. Ayrıca diş hekimliğinde antiseptik ve ağrı kesici olarak 

kullanılır. 

Sekizawa ve Shibamoto (1982), yapmış oldukları çalışmada karanfil’i 3 

mikrobial test sisteminde çalışmışlardır. Sonuçta S9 bulunmayan ortamda Bacillus 

subtilis DNA tamir testinde mutajen olduğu tespit edilmiştir. Ames Salmonella ve 

Escherichia coli WP2 uvrA reversiyon testlerinde ise mutajen olmadığı tespit 

edilmiştir.  

 

2.1.21. Kazayağı (Chenopodium multifidum) Uçucu Yağı ile Yapılan 

Genotoksisite Çalışmaları 

 

Barsak solucanlarını düşürür. 

Tıbbi olarak kullanılan kazayağı bitkisinin uçucu yağının genotoksik etkileri 

daha önce literatürlerde rapor edilmiştir. Bu çalışmada bu bitkinin genetik 

zararlarının değerlendirilmesi için insan lenfosit hücreleri kullanılmıştır. Sonuçta; 

kazayağı bitkisinin uçucu yağları ile maruz kalan kültürlerde SCE ve CA’nın 

indüklendiği ve MI’in ise azaldığı saptanmıştır (Gadano ve ark., 2006).  

 

2.1.22. Kimyon (Cuminum cyminum) Uçucu Yağı ile Yapılan Genotoksisite 

Çalışmaları 

 

Mide şişkinliği, kramp eşliğindeki hafif mide ve barsak rahatsızlıkları, sinirsel 

mide ve kalp rahatsızlıklarına karşı başarıyla kullanılmaktadır. Bebeklerin sindirim 

güçlüklerinde de rahatlıkla kullanılabilir. Yatıştırıcı ve dengeleyici özellikleri göz 
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önüne alınarak, zayıf mideyi güçlendirmede aynı zamanda safra kesesi salgılarının 

dengelenmesinde de kullanılmaktadır.  

Al-Batina ve ark. (2003), baharat amacıyla kullanılan kimyon bitkisinin uçucu 

yağının Salmonella typhimurium’un TA97a, TA98, TA100 ve TA102 suşları 

üzerinde birçok zayıf oksidatif mutajenik aktivasyona neden olduğunu 

bildirmişlerdir. 

 

2.1.23. Kişniş (Coriandrum sativum) Uçucu Yağı ile Yapılan Genotoksisite 

Çalışmaları 

 

Karminative ve mideyi rahatlatıcı bir etkiye sahip olan kişniş kuvvet verici, 

iştah açıcı, yatıştırıcı, gaz söktürücü olarak halk arasında kullanılmaktadır. Ayrıca toz 

kişniş bal veya şekerle karıştırılıp tansiyon düşürücü ve baş dönmelerini giderici etki 

yaptığı bildirilmektedir. Kişniş ayrıca şekercilikte ve özellikle likör yapımında da 

kullanılmaktadır. 

Al-Batina ve ark. (2003), baharat olarak kullanılan kişniş’in, Salmonella 

typhimurium’un TA97a, TA98, TA100 ve TA102 suşlarında mutajenik etkiye sahip 

olmadığını bildirmişlerdir. Bakkali ve ark. (2005), tıbbi olarak ve farmakolojik 

uygulamalarda kullanılan, kişniş’ten elde edilen uçucu yağların genotoksik 

aktivitesini Saccharomyces cerevisiae mayası üzerinde denemişlerdir. Bu uçucu 

yağların D7 suşunda sitotoksik etkileri incelenmiş ayrıca uçucu yağların 

mitokondrial DNA üzerinde de mutasyonlar meydana getirdiği bildirilmiştir. 

 

2.1.24. Küçük Hindistan Cevizi (Myristica fragrans) Uçucu Yağı ile Yapılan 

Genotoksisite Çalışmaları 

 

Erkek parfümlerinde ve baharat olarak mutfaklarda kullanılan bu ürün toz 

olarak haşerelere karşı da kullanılır. Mide ve barsak, ağrı ve sancılarında (özellikle 

küçük çocuklarda), baş ağrıları, zihin kuvvetlenmesinde, mide ekşimelerinde, aşırı 

hassasiyette, histeri, evham (hypokandria), sinir hastalıkları, böbrek ve barsak 

kanamalarında, çocuklarda yaz mevsimi ishallerinde kullanılır. 
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Al-Batina ve ark. (2003), Doğu’ya özgü baharat olarak kullanılan küçük 

hindistan cevizi bitkisinin uçucu yağı üzerinde yaptıkları çalışmada, bu bitkinin 

mutajenik olup olmadığını araştırmışlardır. Sonuç olarak; mutajenik çalışmalarda 

kullanılan Salmonella typhimurium’un TA97a, TA98, TA100 ve TA102 suşları 

üzerinde küçük hindistan cevizi’nin zayıf çerçeve kayması mutasyonlarına sebep 

olduğunu bildirmişlerdir. 

 

2.1.25. Küçük Şalgam Uçucu Yağı ile Yapılan Genotoksisite Çalışmaları 

 

İdrar söktürür. Romatizmada, böbrek kumu ve taşının düşürülmesinde, apse, 

dolama, kan çıbanı ve donmalarda, ergenlik sivilcesi ve egzama gibi cilt 

hastalıklarında  kullanılır. Akciğer ve bronşları temizler, vücuda rahatlık verir. Boğaz 

iltihaplarını giderir. Vücudun hastalıklara karşı direncini artırır. 

Qu ve ark. (1992), Çin’de kadınlarda görülen akciğer kanseriyle ilgili olarak 

yapılan çalışmalarda akciğer kanserinin sigaradan başka faktörlerle ilgili olduğunu, 

özellikle pişme sırasında çıkan yağların hava yoluyla alınmasının kirliliğe yol 

açtığının üzerinde durmuşlardır. Çin küçük şalgamı’ndan pişme esnasında çıkan 

yağlar yoğunlaştırılarak, kısa dönem testlerde; Salmonella mutasyon testlerinde, 

SV50 ileri mutasyon denemelerinde ve fare kemik iliğinde kardeş kromatid değişimi 

denemelerinde ve mikronükleus denemelerinde kullanılmıştır. Sonuçta genotoksik 

etkileri olduğu gözlenmiştir. Bunun aksine Çin küçük şalgamı’ndan elde edilen yağ, 

bütil, hidroksanol veya hidrojenlendiği zaman mutajenik olmadığı, oksidasyon 

ürünlerinin mutajeniteye sebep olduğu üzerinde durulmuştur. Sonuçta Çin küçük 

şalgamı’ndan elde edilen uçucu yağların ve bunların yoğunlaştırılması ile elde edilen 

komponentlerin akciğer kanserine sebep olduğu ileri sürülmüştür. Shields ve ark. 

(1995), rafine edilmemiş Çin küçük şalgamı ile rafine edilmiş ABD küçük şalgamını 

linolenik, linoleik ve erusik yağ asitlerinin ilavesiyle Salmonella (Salmonella 

typhimurium TA98 ve TA104) mutasyon testlerinde denemişlerdir. Denemeler ve 

epidemiyolojik bulgular neticesinde yüksek sıcaklıkta rafine edilmemiş Çin küçük 

şalgamı’nın akciğer kanser riskini artırdığı ve Ames testinde mutajenik olduğu  ileri 

sürülmüştür.  



 
 
2.ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR                                                                 Sebile AZIRAK 

20 

 

2.1.26. Lavanta (Lavandula angustifolia) Uçucu Yağı ile Yapılan Genotoksisite 

Çalışmaları 

 

Küçük keseler içinde aralarına yerleştirildiği çamaşırlara çok hoş, iç açıcı bir 

koku kazandırır. Yatıştırıcı etkinliği onun başlıca özelliğidir. Lavanta çayı, 

uykusuzluk ve sindirim sorunlarına karşı kullanılır. Merkezi sinir sistemi ve üst 

solunum yollarını olumlu etkiler. İçerdiği tanen maddesinin de yardımıyla, ishallerde 

kullanılır. Safrakesesi salgılarının artırılmasında, az da olsa, olumlu etkisi vardır. 

Mide ve barsak rahatsızlıklarında kullanılır. Lavanta çayı, migren ve baş ağrılarında 

kullanılmaktadır. Tüm bu rahatsızlıklara karşı, lavanta katkılı banyolar da rahatlık 

sağlamaktadır. Lavanta yağı, iştah açıcı, sindirim sistemini uyarıcı ve yatıştırıcı 

olarak kullanılır. Genel olarak lavanta yağı parfümeri ve kozmetik sanayinde, ayrıca 

sabun ve diğer endüstri kollarında güzel kokusu için kullanılmaktadır. Ancak lavanta 

yağı antiseptik özelliğe sahip olduğu gibi, idrar artırıcı ve romatizma ağrılarını 

dindirici etkisi de vardır. Özellikle sedatif etkisi nedeni ile çay şeklinde lavanta 

çiçeği kullanılmaktadır. 

Evandri ve ark. (2005), Lavandula angustifolia yağının mutajenik ve 

antimutajenik etkilerini saptamak için Salmonella typhimurium TA 98 ve TA 100 ve 

Escherichia coli WP2 uvrA türlerini kullanmışlardır. Yapılan çalışmalar neticesinde 

mutajenik bir aktiviteye rastlanmamıştır. Bunun tam aksine lavanta yağının güçlü bir 

antimutajenik aktiviteye sahip olduğunu bildirmişlerdir.  

 

2.1.27. Ledum groenlandicom Uçucu Yağı ile Yapılan Genotoksisite Çalışmaları 

 

Tıbbi olarak kullanılır. 

Idaomar ve ark. (2002), tıbbi olarak kullanılan bitkilerden Ledum 

groenlandicom’dan elde edilen uçucu yağın üretan (iyi bilinen bir promutajen)’a 

karşı genotoksik ve antigenotoksik etkilerini incelemişlerdir. Drosophila 

melanogaster üzerinde somatik mutasyon testini uygulamışlardır. Üç günlük 

larvalara üretanla birlikte uçucu yağda verilmiştir. Sonuç olarak çok önemli 
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olmamakla beraber L. groenlandicom’dan elde edilen uçucu yağın üretanın meydana 

getirdiği mutasyonları azalttığını tespit etmişlerdir.  

 

2.1.28. Limon (Citrus sudachi, Citrus limonum ve Citrus junos) Uçucu Yağı ile 

Yapılan Genotoksisite Çalışmaları 

 

Ruhsal sıkıntılardan kaynaklanan kaygıları ortadan kaldıran dengeleyici etkiye 

sahiptir. Kuvvetli mikrop öldürücü olup kullanıldığı bölgede 20 gün kadar antiseptik 

etkilidir. Karaciğer ve safrakesesi fonksiyonlarını düzenleyici ve adale 

kuvvetlendirici özelliğe sahiptir. Spor sakatlıklarında masaj için kullanılmaktadır.  

Higashimoto ve ark. (1998), Japonya’da nitritle işlenmiş 1-methyl-1,2,3,4-

tetrahydro-beta-carboline-3-carboxylic acid (MTCCA)’e karşı mutajeniteyi azaltma 

amacıyla kullanılan citrus meyvesiyle ilgili olarak antimutajenik etkileri üzerinde 

çalışmalar yapmışlardır. MTCCA, nitritle işlenen salça sosunda bir mutajen olarak 

tespit etmişlerdir. Alkol varlığında yapılan deneylerde nitritle birlikte mutajenik 

aktivitenin arttığını belirtmişlerdir. Sudachi (Citrus sudachi), limon (Citrus limon) ve 

yuzu (Citrus junos) kabuklarının % 7,5 ethanol varlığında MTCCA ve nitrit’in sebep 

olduğu mutajenik etkiyi azalttıklarını yani antimutajenik etkiye sahip olduklarını 

bildirmişlerdir.  

 

2.1.29. Litsea (Litsea cubeba) Uçucu Yağı ile Yapılan Genotoksisite Çalışmaları 

 

Litsea cubeba yağı; taze meyvesinden elde edilir. Lezzet ve tat artırıcı olarak; 

yiyeceklerde, kozmetiklerde ve sigaralarda kullanılır. Parfüm, metil iyonları, iyonlar, 

A, E ve K vitaminleri ve citral’ın işlenmesinde ayrıca insektisit ve antimikrobiyal 

olarak kullanılmaktadır. 

Luo ve ark. (2005), kanser araştırma enstitüsünde yaptıkları çalışmada farelere 

oral, deri ve nefes yoluyla litsea yağını lethal dozun (4,000 mg/kg) yarısı dozda 

vermişlerdir. Bu bitkinin uçucu yağlarının fare kemik iliğinde çok az miktarda 

mikronükleus oluşumuna ve kromozom aberasyonlarına sebep olduğu tespit 
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edilmiştir. Sonuçta bu bitkinin yağının çok az bir toksisiteye sahip olduğu 

anlaşılmıştır.  

 

2.1.30. Maydanoz (Petroselinum crispum) Uçucu Yağı ile Yapılan Genotoksisite 

Çalışmaları 

 

Özellikle yapraklar mutfaklarda baharat olarak kullanılırken, meyvesi ve kökü 

çay karışımlarında kullanılır. Ayrıca apiol ayırımında da kullanılır. 

Phillips ve ark. (1984), maydanoz uçucu yağını 0.25, 0.5, 1.0 ve 3.0 µmol 

dozlarında yeni doğmuş farelere 4 farklı dozda intraperitonal yolla vermişlerdir. 

Sonuçta yeni doğmuş farelerin karaciğerinde DNA’da adduct (kanserojen olan 

maddenin DNA’ya bağlanması sonucu oluşan yapı) oluşumuna neden olduğu yani 

kimyasalın DNA ipliklerine kovalent olarak bağlandığını saptamışlardır. DNA 

adduct oluşumu kimyasalların sebep olduğu kanserleşmelerin ilk basamağı olarak 

kabul edilmektedir. 

 

2.1.31. Meksika Çayır Otu (Chenopodium ambrosioides) Uçucu Yağı ile Yapılan 

Genotoksisite Çalışmaları 

 
Çok toksik etkiye sahiptir. Barsak solucanlarına karşı kullanılır. Özelikle 

veteriner hekimliğinde tüketilmektedir. 

Gadano ve ark. (2006), tıbbi olarak kullanılan Meksika çayır otu bitkisinin 

uçucu yağlarının genotoksik etkileri daha önce literatürlerde rapor edilmiştir. Bu 

çalışmada bu bitkilerin genetik zararlarının değerlendirilmesi için insan lenfosit 

hücreleri kullanılmıştır. Sonuçta; bu bitkinin uçucu yağları ile muamele edilen 

lenfosit kültürlerinde SCE sıklığı ve KA yüzdesinin arttığı, MI’in ise düşürüldüğü 

bildirilmiştir.  
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2.1.32. Mercanköşk (Origanum majorana) Uçucu Yağı ile Yapılan Genotoksisite 

Çalışmaları 

 
Yabani mercanköşk’ün toprak üstü kesimlerinde, carvacrol ile thymol adlı 

maddeleri içeren uçucu yağ, asitler, tanen ve acı esanslar bulunur. Bazı yerlerde 

yaprakları kurutulup kekik yerine baharat olarak kullanılır. Ayrıca bitkinin toprak 

üstü kesimlerinin damıtılmasıyla elde edilen mercanköşk’ü yağı da parfümeri ve 

likör endüstrilerinde kullanılır. Yatıştırıcı, uyarıcı (uyarıcı etkisi sindirim sisteminde 

de görülür) iştah açıcı ve terleticidir. Soğuk algınlığı ve gribin iyileştirilmesinde 

yararlı olur. Öksürük ve boğmacanın tedavisinde etkilidir. Sindirimi kolaylaştırıp 

hazımsızlığı giderir. İdrar ve gaz söktürücüdür. Peklik vericidir. Kadınlarda adet  

dönemi sancılarında kullanılır. Yabani mercanköşk’ü iyi bir antiseptiktir. Ağız 

yangılarına karşı etkilidir. Arı ve böcek sokmalarında da yangıyı kesip rahatlatır. 

Ayrıca, yabani mercanköşk etkili bir yara iyileştiricidir. Romatizma ve kas 

ağrılarında bedeni rahatlatıcı etkisi görülür. Özellikle gerginlik durumunda oluşan 

baş ağrılarında etkili olur. Antioksidan olarak kullanılır. 

El-Ashmawy ve ark. (2005), besinlerde antioksidan olarak kullanılan 

mercanköşk ile hazırlanan 3 çeşit solüsyonu (uçucu yağ, alkol ve sulu ekstraktları) 

oral yöntemle farelere, bir ay boyunca % 0.5 konsantrasyonda vermişlerdir. Alkol ile 

hazırlanan ekstraktların kromozomal aberasyonları, anormal hücre sayısını ve 

mikronükleus oranını azalttığını, uçucu yağın ise fragmentleri ve mikronükleus 

oranını azalttığını, aynı şekilde sulu ekstraktlarının ise kromozom kırıklarını, halka 

kromozomlarını ve gapların sayısını önemli ölçüde azalttığını tespit etmişlerdir. 

Sonuç olarak mercanköşk’ün böbrek ve karaciğer fonksiyonlarını bozan ve 

genotoksik etkilere neden olan maddelere karşı önemli bir iyileştirici rolü olduğunu 

bulmuşlardır.  

 

2.1.33. Mersin (Myrtus communis) Uçucu Yağı ile Yapılan Genotoksisite 

Çalışmaları 

 
Bitkinin yaprakları, çiçekli dalları ve yapraklarından elde edilen uçucu yağı 

(Mersin esansı) kullanılır. Yaprak ve meyveler mikrop öldürücü, istah açıcı, kan 
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dindirici, antiseptik ve haricen yara iyi edici olarak kullanılır. Gıda ve parfümeri 

sanayiinde kullanılan önemli bir maddedir. Memleketimizde şeker hastalığına karşı 

da (günde 10 damla) kullanılır. Mersin meyveleri uçucu yağı, tanen, şekerler ve 

organik asitler ihtiva eder. Bu meyveler yemiş olarak, kabızlık giderici ve antiseptik 

olarak kullanılır. 

Hayder ve ark. (2004), Mersin bitkisinin uçucu yağının antigenotoksik 

aktivitesini Escherichia coli PQ37’de SOS kromotesti kullanarak saptamaya 

çalışmışlardır. Bu çalışmada mersin uçucu yağının Aflatoxin B1 ve Nifuroxazide 

karşı oldukça önemli bir antigenotoksik aktiviteye sahip olduğunu tespit etmişlerdir. 

SOS kromotesti bakteriyel β-galactosidase gen olan lacZ geni ile sfiA geninin 

füzyonu esasına dayanır. E. coli ile yapılan bu test kimyasalın mutajenik etkisini 

belirlemektedir.  

 
2.1.34. Ocimum selloi Uçucu Yağı ile Yapılan Genotoksisite Çalışmaları 

 
Ocimum selloi ve uçucu yağları; böcekleri uzaklaştırmak veya öldürmek için, 

yiyeceklerde güzel koku ve lezzet verici olarak, ilaçlarda, halk sağlığında ve baharat 

olarak kullanılmaktadır. Brezilya’da tıbbi olarak ishal, spazm giderici ve 

iltihaplanmalarda, mide ağrısında ve tahriş olmuş bölgelerde ilaç olarak 

kullanılmaktadır.  

Padilha de Paula ve ark. (2003), yaptıkları çalışmada Ocimum selloi uçucu 

yağının ve ana komponentlerinin (estragole (Methyl-chavicol), trans-anethole, cis-

anethole ve caryophyllene) toksisitesi, mutajenitesi, deriyi tahriş etme performansı ve 

sivrisinekleri uzaklaştırıcı özellikleri üzerinde durmuşlardır. Swiss Winstar farelerine 

1250 mg/kg oranında gavage yoluyla verdiklerinde erkeklere nazaran dişilerde 

ölümler ve bazı semptomlar (aktivite düşmesi; uyuşukluk ve koordinasyon 

bozukluğu gibi) gözlemişlerdir. Mutajenik aktivitesini Salmonella mikrozom 

testlerinde hem S9 bulunan hem de bulunmayan ortamlarda denemişlerdir. Test 

suşları olarak TA97a, TA98 ve TA100 kullanılmıştır. Sivrisinekleri (Anopheles 

braziliensis) uzaklaştırıcı özelliği ile ilgili olarak denemeler yapılmıştır. Sonuç olarak 

Ocimum selloi yağının iyi bir böcek uzaklaştırıcı olduğu saptanmıştır. Düşük bir 
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toksisiteye sahip olduğu ancak mutajenik bir risk taşımadığı ve insanlarda deriyi 

tahriş edici bir özelliğinin de olmadığını bildirmişlerdir. 

 
2.1.35. Ökaliptus (Eucalyptus camaldulensis) Uçucu Yağı ile Yapılan 

Genotoksisite Çalışmaları 

 
Taze yapraklarının su buharı ile distile edilmesiyle elde edilen ökaliptus, 

muhtelif cila, kafur, çam sakızı ve zamk olarak, yine bir nevi vernik olan kokulu 

reçine imâlinde de kullanılmaktadır. Ökaliptus halk hekimliğinde özellikle solunum 

yolu hastalıklarında tercih edilir. Öksürüğü keser, boğaz ve burun iltihaplarını 

giderir. İdrar yollarını temizler. Haricen deri üzerine sürülmek suretiyle antiseptik 

olarak da kullanılır. Ökaliptus yaprakları doğrudan doğruya kaynatılarak kullanıldığı 

gibi, yağının tıpta da pek çok faydaları vardır. Ökaliptus ilaç olarak veya kaynatma 

ile buğu, koku halinde de kullanılır. Yapraklar nefes darlığı, kabızlık, balgam 

söktürücü olarak, haşere sokmalarına, ateşlenme, nezle, nevralji, bronşit, romatizma, 

şeker, üremi gibi hastalıklarda, yağ veya ekşitilerek sirke, toz sabun, pudra ve macun 

şeklinde kullanılır. Ayrıca ökaliptus kabuklarından, kino reçinesi adı verilen ve 

içinde bol miktarda tanen bulunan bir madde, kuru damıtım yoluyla elde 

edilmektedir. Yine ökaliptus odununun kuru damıtımıyla elde edilen diğer ürünler; 

100 kilo odundan; 25-27 kilo kömür, 7 kilo asetik asit, 2 kilo metil alkol, 3 kilo 

katran elde edilebilir. 

National Toxicology Program (1982a) raporunda, arı kovanında, petek balında, 

yiyeceklerde, ilaçlarda ve gıda kalitesinin korunmasında da kullanılan ökaliptus’un S. 

typhimurium’un TA98, TA100, TA1535, TA1537 suşlarında S9 metabolik 

aktivasyonu yokluğunda, ayrıca sıçan ve hamster karaciğer hücrelerinde genotoksik 

olduğu ileri sürülmüştür. National Toxicology Program (1982b), ökaliptus’un, 

Chinese hamster ovaryum hücrelerinde az da olsa kardeş kromatid değişimlerine ve 

S9 metabolik aktivasyonu varlığında kromozom aberasyonlarına yol açtığını 

bildirmişlerdir.  
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2.1.36. Papatya  (Matricaria chamomilla) Uçucu Yağı ile Yapılan Genotoksisite 

Çalışmaları 

 
Olağanüstü geniş bir kullanım alanı vardır. Ama o her şeyden önce, 

bebeklerin ve küçük çocukların koruyucusudur. Papatya eskiden beri mideyi 

rahatlatıcı, karın ağrılarına karşı, tonik, hafif antiseptik ve saç boyayıcı olarak 

kullanılmaktadır. Ayrıca yara tedavilerinde dışarıdan lapa şeklinde uygulanmaktadır. 

Genel olarak, bitkinin dört önemli alanda etkili olduğunun bilinmesi gerekir. İltihap 

giderici, kramp çözücü, yatıştırıcı ve gaz söktürücüdür. Papatya içten ve dıştan 

kullanılabilir. İçten, çay içimi ve tentür (yağın alkol ekstraktı) kullanımı, dıştan, buğu 

solunumu, gargara, çalkalama, yıkama ve banyo ayrıca papatya yağı ile friksiyon 

biçiminde de kullanılır. Papatya çayı öncelikle mide hastalıklarına karşı 

kullanılmalıdır. Bitki çayı ile, mide mukozası iltihabı, hatta mide ülseri tedavi 

edilebilir. Safra kesesi kaynaklı mide rahatsızlıklarında etkili olur. Üst solunum 

yollarındaki tahriş veya iltihap nedeniyle oluşan rahatsızlıklarda papatya buğu 

solunumu çok rahatlatıcıdır. Dıştan kullanımda, mukoza ve deri iltihaplarına karşı 

gargara, çalkalama veya yıkama biçimi uygulanabilir. İltihap gidericiliği sayesinde, 

zor iyileşen yaralara kompres biçiminde uygulanır. Papatya, mantar hastalıklarına 

karşı da, yıkama biçiminde kullanılabilir. Anal ve vaginal bölgelerdeki tahriş ve 

iltihaplanmalarda, oturma banyosu veya buğu tedavisi yapılmaktadır. Kronik nezle, 

kronik ağız içi iltihabı da, papatya buğusu ile tedavi edilir. Romatizmal kas ağrıları, 

papatya yağı ile hafifletilebilir. Papatya tentürü, öncelikle sinir sisteminin tedavisinde 

kullanılır. Duyarlı sinir sistemini ve duyu organlarını papatya tentürü çok olumlu 

etkiler. Bu nedenle, kafa ve yüz nevraljilerinde, göz ve kulak iltihaplarında, diş 

ağrısında ve kramplı mide ağrılarında papatya tentürü kullanılmaktadır. 

Hernandez-Ceruelos ve ark. (2002), kızarıklık, iltihaplanma ve kanser gibi 

hastalıklarda kullanılan papatya yağının fare kemik iliği hücrelerinde daunorubicin 

ve methyl methanesulfonate (MMS) tarafından meydana getirilen kardeş kromatid 

değişimlerinin üzerine inhibitör etkisini incelemişlerdir. Papatya uçucu yağından 

başlıca bisabolol ve onun oksitlenmiş bileşikleri, chamazulane, farnesene, 

germacrene ve diğer sesquiterpenler olmak üzere 13 komponent tespit edilmiştir. 
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Başlangıçta papatya yağının bir toksik ve bir de genotoksik analizleri yapılmıştır. 

Analizlerin her ikisinin de negatif sonuç verdiği yani papatya uçucu yağının ne 

toksik ne de genotoksik etkiye sahip olmadığı bildirilmiştir. Papatya yağının 

daunorubicin ve MMS tarafından indüklenen kardeş kromatid değişimi sayısını doza 

bağlı olarak önemli ölçüde azalttığı saptanmıştır.  

 

2.1.37. Pelin (Artemisia herba alba) Uçucu Yağı ile Yapılan Genotoksisite 

Çalışmaları 

 

Çiçekli dalları kuvvet verici ve uyarıcı olarak infüzyon halinde kullanılır. 

Bakkali ve ark. (2005), tıbbi olarak ve farmakolojik uygulamalarda kullanılan, 

pelin otu bitkisinin uçucu yağının  Saccharomyces cerevisiae D7 suşunda mutajen 

olduğu ve ayrıca toksik etkisinin bulunduğunu saptamışlardır. Bu uçucu yağın ayrıca 

mitokondrial DNA üzerinde de mutasyonlar meydana getirdiği bildirilmiştir.  

 

2.1.38. Piemontese Uçucu Yağı ile Yapılan Genotoksisite Çalışmaları 

 

Zani ve ark. (1991), Piemontese uçucu yağlarının (% 77.5 estragole içerir) 

Salmonella typhimurium TA98, TA100, TA1535 ve TA1537 türlerinde reverse 

mutasyon denemelerinde hem S9 bulunan hem de bulunmayan ortamlarda negatif 

sonuçlar verdiğini  bildirmişlerdir.  

 

2.1.39. Ravensara aromatica Uçucu Yağı ile Yapılan Genotoksisite Çalışmaları 

 

Antiviral ve antibakteriyel olarak kullanılır. Yatıştırıcı ve ağrı kesici etkileri 

vardır. Grip, sinüzit ve bronşit gibi rahatsızlıklarda kullanılır. 

Idaomar ve ark. (2002), tıbbi olarak kullanılan bitkilerden Ravensara 

aromatica’dan elde edilen uçucu yağların üretan (iyi bilinen bir promutajen)’a karşı 

genotoksik ve antigenotoksik etkilerini incelemişlerdir. Üç günlük Drosophila 

melanogaster larvalarına üretanla birlikte uçucu yağ da verilmiş, sonuç olarak çok 
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önemli olmamakla beraber üretanın Drosophila melanogaster’de meydana getirdiği 

somatik mutasyonları azalttığı tespit edilmiştir.   

 
2.1.40. Rezene (Foeniculum vulgare) Uçucu Yağı ile Yapılan Genotoksisite 

Çalışmaları 

 
Rezene, öksürükte balgam söktürücü, özellikle çocukları yatıştırıcı ve mide 

şişkinliklerini giderici olarak geliştirilmiş pek çok ilaçta etkin madde kaynağı olarak 

kullanılır. Kullanımı kolay olduğu için, sindirim sorunu olan bebeklere ve küçük 

çocuklara rahatlıkla verilebilir. Rezene, sindirim sistemi kramplarını çözücü etkiye 

de sahiptir. Sütü yeterli olmayan genç annelerin sütlerini artırır. Bebek mamalarına 

rezene çayı karıştırıldığında, gaz sancıları görülmez. Rezene, anasonla eşit oranda 

karıştırıldığında, hem daha etkili, hem de daha lezzetli olur. Sindirim sorunlarından 

kaynaklanan baş ağrılarını dindirir. Kısaca ve genellikle, sindirim zorlukları, 

şişkinlik, iştahsızlık, balgamlanma, adet görme zorlukları, yetersiz süt salgılama, 

karaciğer ve safrakesesi rahatsızlıkları, göz kapağı iltihabı ve sinirlilik hallerine karşı 

başarıyla kullanılmaktadır. Bitki çayının, özellikle öksürüğe ve akciğer 

hastalıklarına, boğmaca ve astımda kramplara karşı kullanılmasında büyük yarar 

sağlar. Migrene karşı da denenmelidir. Bazı migren türlerinin kaynağı mide olabilir. 

Rezene mideyi rahatlattığına göre, migren ağrısını da azaltabilir veya geçirebilir. 

Yorgun, iltihaplı veya iyi göremeyen gözlerin iyileştirilmesinde kullanılır.   

Sekizawa ve Shibamoto (1982), yapmış oldukları çalışmada rezene’yi 3 

mikrobial test sisteminde çalışmışlardır. Sonuçta S9 bulunmayan ortamda Bacillus 

subtilis DNA tamir testinde mutajen olduğu tespit edilmiştir. Ames Salmonella ve 

Escherichia coli WP2 uvrA reversiyon testlerinde ise mutajen olmadığı tespit 

edilmiştir.  

 

2.1.41. Sarıçam (Pinus sylvestris) Uçucu Yağı ile Yapılan Genotoksisite 

Çalışmaları 

 

Balgam söktürür. Müzmin öksürüğü keser. Kolay doğum yapmayı sağlar. 

Bronşit, verem, akciğer hastalıklarının çabuk iyileşmesine yardımcı olur. Cinsel 
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istekleri artırır, ruhi çöküntüyü giderir. Kalp hastalıklarında da faydalıdır. Bağışıklık 

sistemini güçlendirir. Yaşlanma etkilerinin azaltılmasına (Anti-aging) yardımcı olur. 

Bağ dokusunu güçlendirerek cilt sarkmasına engel olur. Kırışıklarla daha başlamadan 

savaşmak için oral kozmetik olarak kullanılır. Cildin elastik, yumuşak ve daha 

kırışıksız olmasına yardım eder. Kalp ve damar sistemindeki dokulara esneklik sağlar 

ve kalp sağlığının korunmasına yardımcı olur. Eklemlerde bükülme zorluğuna karşı 

hareketi kolaylaştırır. Özellikle sigara içenler, alkol alanlar ve doğum kontrol hapı 

kullananlar için çok değerlidir. Kan dolaşımının düzenlenmesine yardım eder. 

Varis’e karşı koruyucudur.  

Lazutka ve ark. (2001), sarıçam bitkisinden elde ettikleri uçucu yağları insan 

lenfositlerinde in vitro CA ve SCE testleri ile, Drosophila melanogaster’de in vivo 

somatik mutasyon ve rekambinasyon (SMART) testi ile denemişlerdir. Yapılan 

çalışmada sarıçam bitkisi yapraklarından elde edilen uçucu yağların açık bir şekilde 

doza bağlı olarak CA ve SCE’yi artırdığı, SMART testinde ise doza bağlı olarak 

sarıçam uçucu yağının mutasyon sıklığını artırdığı bildirilmiştir. 

 

2.1.42. Soyafasulyesi (Soja hispida) Uçucu Yağı ile Yapılan Genotoksisite 

Çalışmaları 

 

Vücudun gelişmesini sağlar. Şeker hastaları için faydalıdır. Sinirlerin ve 

adalelerin güçlenmesini sağlar. Zihin yorgunluğunda faydalıdır. Nekahat devresinin 

kısalmasını sağlar. Bilimsel olarak kanıtlanmış başlıca özelliği, idrar 

söktürücülüğüdür. Aynı zamanda mesane taşının ve kumunun oluşmasına karşı 

önlem olarak da kullanılabilir. Ergenlik sivilcelerine karşı kullanılır. Ayrıca 

romatizma ve gut hastalıklarına karşı da kullanılabilir. Tüm bu tedaviler bitki çayı 

içimi ile yapılır.  

Qu ve ark. (1992), pişme esnasında soyafasulyesi’nden çıkan yağların 

Salmonella mutasyon testlerinde ve SV50 ileri mutasyon denemelerinde mutajenik 

olduğu, ayrıca fare kemik iliğinde kardeş kromatid değişimi ve mikronükleus 

oluşumunu indükleyerek genotoksik etkili olduğunu saptamışlardır. Shields ve ark. 

(1995), soyafasulyesi’nin yağını linolenik, linoleik ve erusik yağ asitlerine ilave 
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ederek elde ettikleri karışımın Salmonella (Salmonella typhimurium TA98 ve 

TA104) mutasyon testlerinde mutajen olmadığı ve ayrıca epidemiyolojik bulgular 

neticesinde akciğer kanser riskini artırmadığını ileri sürmüşlerdir. Chiang ve ark. 

(1997), yaptıkları epidemiyolojik çalışmalarla kadınlarda yemek pişerken açığa çıkan 

gazların akciğer kanserini artırdığının ileri sürülmesinden sonra, Tayvan’da sık 

olarak kullanılan ticari yağların Salmonella/mikrozom mutasyon testlerinde ve SV50 

ileri mutasyon denemelerinde mutajenik etkiye sahip oldukları tespit edilmiştir. 

Çalışmada soyafasulyesi ve domuz yağları kullanılmıştır. Sonuç olarak pişme 

esnasında bu yağlarla maruz kalan kadınlarda akciğer kanseri riskinin arttığı 

görülmüştür.  

 

2.1.43. Sicilya Sumağı (Rhus coriaria) Uçucu Yağı ile Yapılan Genotoksisite 

Çalışmaları 

 

Yaprakları tanen, şekerler ve sarı renkli boya maddeleri taşır. Kabız edici, kan 

kesici, antiseptik etkili olup, ayrıca yünlü kumaşların boyanmasında kullanılır. Boğaz 

ve diş etleri hastalıklarında da gargara halinde kullanılır. Sumak meyveleri de tanen, 

uçucu yağ ve organik asitler ihtiva eder. Ayrıca baharat olarak kullanılır. 

Al-Batina ve ark. (2003), baharat olarak kullanılan Sicilya sumağı’nın, 

Salmonella typhimurium’un TA97a, TA98, TA100 ve TA102 suşları üzerinde 

mutajenik etkiye sahip olmadığını bildirmişlerdir. 

 

2.1.44. Siyah Biber (Piper nigrum) Uçucu Yağı ile Yapılan Genotoksisite 

Çalışmaları 

 

Bitkinin kullanılan kısmı tohumlarıdır. Acı tad veren tohumlar ezilerek salata, 

et, çorba ve sebze yemeklerinde kullanılmaktadır.  

Siyah biber’in Salmonella typhimurium’un TA97a, TA98, TA100 ve TA102 

suşlarında mutajenik etkiye sahip olmadığı bildirilmiştir (Al-Batina ve ark., 2003). 
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2.1.45. Tarçın (Cinnamomum verum) Uçucu Yağı ile Yapılan Genotoksisite 

Çalışmaları 

 

Baharat olarak kullanılmaktadır. 

Sekizawa ve Shibamoto (1982), yapmış oldukları çalışmada tarçını’ı 3 

mikrobial test sisteminde çalışmışlardır. Sonuçta S9 bulunmayan ortamda Bacillus 

subtilis DNA tamir testinde mutajen olduğu tespit edilmiştir. Ames Salmonella ve 

Escherichia coli WP2 uvrA reversiyon testlerinde ise mutajen olmadığı bildirilmiştir. 

 

2.1.46. Tarhun (Artemisia dracunculus) Uçucu Yağı ile Yapılan Genotoksisite 

Çalışmaları 

 

Antiseptik, iştah açıcı, kramp çözücü, adet düzenleyici, kurt düşürücüdür. Gaz 

şişkinliklerinde, hıçkırıkta, hava yutmada, kansızlık ve sindirim bozukluklarında 

dahili olarak kullanılır. Özellikle yemeği tuzsuz yemek zorunda olanlar için iyi bir 

baharattır. Ayrıca taze olarak da yemek ve salatalara katılır. Kuvvetli kokusundan 

dolayı parfüm sanayinde de kullanılmaktadır. 

Bianchi ve ark. (1989), tarhun (% 60 estragole içerir) bitkisinin uçucu yağının 

genotoksik aktivitesini Saccharomyces cerevisia D7 mayası üzerinde test etmişlerdir. 

Sonuçta; tarhun yağının kontrole oranla nüklear reverse mutasyonunu 8 kat ve gen 

değişimlerini 10 kat artırdığı tespit edilmiştir. Tateo ve ark. (1989), yaptıkları 

çalışmada tarhun yağının (% 60 estragole içerir) Zimmermann testi (Saccharomyces 

cerevisiae ile yapılan mutasyon ve mitotik reokombinasyon testi) ile genotoksik 

aktivitesini ölçülmüşlerdir. Sonuçta tarhun yağının genotoksik aktiviteye sahip 

olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlardan yola çıkılarak estragole’ün direkt 

olarak genotoksik etkiye sahip olmadığını bildirmişlerdir. 
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2.1.47. Yarpuz, Filisgin (Mentha pulegium) Uçucu Yağı ile Yapılan 

Genotoksisite Çalışmaları 

 

Yarpuz, eczacılıkta oldukça önem taşır. Pulegon toksik bir etkiye sahiptir. 

Karaciğer ve Gollen hastalıklarında kullanılır. Ayrıca pulegon'dan mentol elde 

etmede oldukça önemlidir. 

Pavlidou ve ark. (2004), yarpuz uçucu yağı ile yapmış oldukları çalışmalarda 

somatik mutasyon ve rekombinasyon testi (SMART) ile Drosophila melanogaster ve 

Bactrocera oleae üzerindeki genotoksik ve insektisidal aktivitelerini incelemişlerdir. 

Sonuçta yarpuz yağı ve ana komponentlerinin B. oleae üzerinde oldukça toksik 

olduğu tespit edilmiştir. Buna karşılık genotoksik etkiye sahip olmadığı bildirilmiştir. 

 

2.1.48. Yenibahar (Pimenta dioica) Uçucu Yağı ile Yapılan Genotoksisite 

Çalışmaları 

 
İştah açıcı, gaz söktürücü ve kabızlığa karşı etkilidir. Damar sertliğini önler. 

Hazmı kolaylaştırır. Mide ve barsak gazlarını giderir. Mutfakta ise etli yemeklerde, 

köfte, sosis, çeşitli tatlı ve dolmalarda kullanılır.  

Ramos ve ark. (2003), Küba’da tıbbi olarak kullanılan 45 tür bitki üzerinde 

antimutajen ve antioksidan testleri yapmışlardır. Escherichia coli ile yapılan 

çalışmalarda yalnızca 5 tür bitkinin (Tamarindus indica, Lippia alba, Pimenta dioica,  

Rheedia aristata ve Curcuma longa) ter-butyl hydroperoxide (TBH) ile beraber 

kullanıldığında antioksidan etkiye sahip olduğu anlaşılmıştır. Escherichia coli IC 188 

ile yapılan antimutajenite testlerinde ise sadece yenibahar bitkisinin uçucu yağının 

TBH ile test bakterilerini, DNA hasarlarından koruduğunu ve TBH ile oksidatif 

mutajeni inhibe ettiğini tespit etmişlerdir.   

 
2.1.49. Yerfıstığı (Arachis hypogaea) Uçucu Yağı ile Yapılan Genotoksisite 

Çalışmaları 

 
Yer fıstığı daha çok çerez olarak tüketilmektedir. Yer fıstığı tohumunda yağ 

oranının çok yüksek olması yer fıstığının birçok yağlı tohumlar arasında bitkisel yağ 
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üretimi bakımından önemli bir yer almasını sağlar. Yerfıstığı yağının tadı güzel olup, 

rengi açık, görünüşü berrak ve yüksek sıcaklık derecelerine karşı oldukça 

dayanıklıdır. İçinde doğal halde bulunan antioksidan maddelerden dolayı 

kızartıldıktan sonra bir süre saklanacak olan gıda maddeleri için özellikle tercih 

edilir. Yerfıstığı yağı yüksek oranda oleik asit içermesi nedeniyle gerek fiziksel 

özellikleri ve gerekse besin değeri bakımından çeşitli bitkisel yağlar içinde 

zeytinyağına en yakın bitkisel yağ olarak tanımlanır. Yerfıstığı tohumundan yağ elde 

edildikten sonra arta kalan küspe üstün bir protein kaynağıdır. Yerfıstığı küspesinden 

sağlanan proteinin besin değeri yüksek olduğundan çeşitli çocuk mamalarının 

hazırlanmasında ve proteince yeterli olmayan gıda maddelerinin protein değerinin 

yükseltilmesinde yararlanılır. Yerfıstığı az miktarlarda da olsa çeşitli tatlı ve 

şekerlemelerin içinde veya üzerinde de kullanılmaktadır. Yerfıstığı özellikle Amerika 

Birleşik Devletleri'nde yer fıstığı ezmesi şeklinde tüketilmektedir. Yerfıstığı, kandaki 

yüksek kolesterol düzeyini düşürür. Kan şekeri düzeyini kontrol altında tutar, bu 

nedenle şeker hastalarına yardımcı olur. Yerfıstığının hayvanlarda kanseri önleyici 

etkileri saptanmıştır. Aynı etkileri insanlarda gösterip göstermediği araştırılmaktadır. 

Qu ve ark. (1992), Çin yerfıstığı’ndan pişme esnasında çıkan yağlar 

yoğunlaştırılarak bu yağların genotoksik etkilerini Salmonella mutasyon testlerinde, 

SV50 ileri mutasyon denemelerinde, fare kemik iliğinde kardeş kromatid değişimi ve 

mikronükleus denemelerinde araştırmışlardır. Sonuçta yerfıstığı ve domuz yağı ile 

yapılan benzeri çalışmada bunlardan elde edilen yağların mutajenik olmadığı 

bildirilmiştir. Shields ve ark. (1995), Çin yerfıstığı linolenik, linoleik ve erusik yağ 

asitlerinin mutajenik etkilerini Salmonella (Salmonella typhimurium TA98 ve 

TA104) mutasyon testlerinde denenmişlerdir. Denemeler neticesinde bu yağların  

mutajenik olmadığı ve epidemiyolojik bulgular neticesinde de akciğer kanser riskini 

artırmadığı ileri sürülmüştür. Chiang ve ark. (1997), Çin yerfıstığı’ndan elde edilen 

yağlara pişme esnasında maruz kalan kadınlarda akciğer kanseri riskinin arttığını 

bildirmişlerdir.  
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2.1.50. Yunan Adaçayı (Salvia triloba) Uçucu Yağı ile Yapılan Genotoksisite 

Çalışmaları 

 
Pavlidou ve ark. (2004), Yunan adaçayı ile yapmış oldukları çalışmalarda 

somatik mutasyon ve rekombinasyon testlerini kullanarak (SMART) Bactrocera 

oleae üzerindeki genotoksik ve insektisit aktivitelerini incelemişlerdir. Sonuçta; 

Greek sage yağının B. oleae üzerinde oldukça toksik olduğu ancak genotoksik 

olmadığı bildirilmiştir.  

 
2.1.51. Zahter, Kaya Kekiği (Satureja thymbra) Uçucu Yağı ile Yapılan 

Genotoksisite Çalışmaları 

 
Zihin yorgunluğunu giderir, ruhen ve bedenen canlılık verir, kekik gibi 

kullanılır ve toz halinde yemeklerin üzerine serpilir. 

Karpouhtsis ve ark. (1998), antibakteriyel, antiviral, antifungal ve antiparazit 

olarak ayrıca ilaçlarda, yiyeceklerde lezzet artırıcı ve ürünlerde koruyucu olarak 

kullanılan uçucu yağ içeren bitkilerden zahter uçucu yağının insektisit ve genotoksik 

aktivitesini Drosophila üzerinde test etmişlerdir. Zahter uçucu yağı oldukça etkili 

insektisidal aktivite gösterirken, Drosophila üzerinde yapılan somatik mutasyon ve 

rekombinasyon testleri neticesinde ise genotoksik aktiviteye sahip olmadığı 

bildirilmiştir. 

 

2.2. UÇUCU YAĞLARIN ANA KOMPONENTLERİ İLE YAPILMIŞ OLAN 

GENOTOKSİSİTE ÇALIŞMALARI 

 

2.2.1. Allylbenzene Komponenti ile Yapılan Genotoksisite Çalışmaları 

 

Howes ve ark. (1990), yapmış oldukları çalışmalarda tıbbi ve baharat olarak 

kullanılan bitkilerin ana komponentlerinden biri olan allylbenzene’nin programsız 

DNA sentezine (UDS) neden olmadığı dolayısıyla karaciğer kanserine sebep 

olmadığını bildirmişlerdir. Whysner ve Williams (1996), allylbenzene ile yaptıkları 
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çalışmalar neticesinde bu maddenin sitotoksik ve genotoksik olduğunu tespit 

etmişlerdir. 

 

2.2.2. Anethole Komponenti ile Yapılan Genotoksisite Çalışmaları 

 

Sekizawa ve Shibamoto (1982), tıbbi ve baharat olarak kullanılan bitkilerin 

yapısında bulunan anethole’ü 3 mikrobial test sisteminde çalışmışlardır. Anethole 

Ames/Salmonella reversiyon testinde ve Bacillus subtilis DNA tamir testinde 

mutajenite göstermiş fakat Escherichia coli WP2 uvrA reversiyon testinde ise 

mutajen olmadığı tespit edilmiştir. Miller ve ark. (1983), yaptıkları çalışmada yeni 

doğmuş CD-1 farelerine anethole’ü oral yolla 10 farklı dozda 14 ay boyunca 

vermişlerdir. Sonuç olarak anethole’ün kanserojen olmadığı tespit edilmiştir. Phillips 

ve ark. (1984), anethole’ü yeni doğmuş farelere 4 farklı dozda intraperitonal yolla 

vermişler ve anethole’ün yeni doğmuş farelerin karaciğerinde DNA ipliklerine 

bağlanarak DNA adduct’larının oluşumuna sebep olduğunu gözlemişlerdir. Howes 

ve ark. (1990), yapmış oldukları çalışmalar neticesinde anethole’ün kemirgenlerde 

karaciğer kanserine ve UDS’ne neden olmadığını bildirmişlerdir. Whysner ve 

Williams (1996), trans-anethole ile yaptıkları çalışmalar neticesinde bu maddenin 

sitotoksik ve genotoksik olduğunu tespit etmişlerdir. Padilha de Paula ve ark. (2003), 

yaptıkları çalışmada trans-anethole, cis-anethole ve caryophyllene’nin toksisitesi, 

mutajenitesi, deriyi tahriş etme performansı ve sivrisinekleri uzaklaştırıcı özellikleri 

üzerinde durmuşlardır. Genotoksik aktivitesini Salmonella mikrozom testlerinde hem 

S9 bulunan hem de bulunmayan ortamlarda denemişlerdir. Test suşları olarak 

TA97a, TA98 ve TA100 kullanılmıştır. Sonuç olarak düşük bir toksisiteye sahip 

olduğu ancak mutajenik bir risk taşımadığı ve insanlarda deriyi tahriş edici bir 

özelliğinin de olmadığını bildirmişlerdir. 

 

2.2.3. Apigenin Komponenti ile Yapılan Genotoksisite Çalışmaları 

 

Birt ve ark. (1986), sebzelerde bulunan ve kanserleşme oranını azalttığı tespit 

edilen apigenin’in, Salmonella typhimurium üzerinde antimutajenik aktivitesini tespit 
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etmişlerdir. Yapılan çalışmalar neticesinde mutajenitenin apigenin ile % 62 oranında 

inhibe edildiği tespit edilmiştir. Kuo ve ark. (1992), doğal olarak elde edilen apigenin 

ile 1-nitropyrene veya 1,6-dinitropyrene karşı Salmonella test sisteminde ve Chinese 

hamster ovaryum hücrelerinde genotoksik çalışmalar yapmışlardır. Apigenin’in 

güçlü bir şekilde bakteriyel mutagenezi azalttığı tespit edilmiştir. Ayrıca apigenin 

antimutajenik mekanizmasıyla nitropirenlerin metabolizmalarını inaktive etmiştir. 

Aynı zamanda Chinese hamster ovaryum hücrelerinde de doza bağlı olarak sitotoksik 

olduğu ve kardeş kromatid değişimlerini azalttığı tespit edilmiştir. Czeczot ve 

Kusztelak (1993), flavonoidlerden apigenin’in Salmonella typhimurium (TA1538 

uvrB- ve TA1978 uvrB+) tamir testinde UvrABC nükleaz tarafından DNA’ya zarar 

vermediğini, SOS kromotestte ise Esherichia coli K-12; PQ37 (tag+, alk+) ve PQ243 

(tagA, alkA) türlerinde apigenin’in SOS sisteminde yalnızca zayıflığa sebep 

olduğunu tespit etmişlerdir. İlave olarak karaciğer aktivasyon sistemlerinde de 

apigeninin mutajenik etkiyi artırmadığı bildirilmiştir. 

 

2.2.4. Asarone Komponenti ile Yapılan Genotoksisite Çalışmaları 

 

EMEA (2006), mide ağrısı, dizanteri, astım, insektisit, antihelmintik, uyarıcı ve 

kuvvet verici olarak kullanılan asarone ile yapmış oldukları çalışmalarda 

memelilerde toksik ve kanserojen olduğu, kemirgen hayvanlarda ise karaciğer 

kanserine ve genotoksisiteye sebep olduğunu bildirmişlerdir.  

 

2.2.5. Ascorbic Acid Komponenti ile Yapılan Genotoksisite Çalışmaları 

 

Higashimoto ve ark. (1998), citrus meyvelerinin uçucu yağlarının ana 

komponentlerinden biri olan ascorbic asid’in nitrit ve ethanol varlığında MTCCA’nın 

mutajenik aktivitesini azalttığını bildirmişlerdir. 
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2.2.6. Basil Komponenti ile Yapılan Genotoksisite Çalışmaları 

 

Whysner ve Williams (1996), yapmış oldukları çalışmalarda tıbbi ve baharat 

olarak kullanılan bitkilerin ana komponentlerinden biri olan basil ile yaptıkları 

çalışmalar neticesinde bu maddenin sıçanlarda kanserojenik olduğunu fakat 

genotoksik etkiye sahip olmadığını tespit etmişlerdir. 

 

2.2.7. (-)+Camphor Komponenti ile Yapılan Genotoksisite Çalışmaları 

 

Tıpta, eczacılıkta ve baharat olarak kullanılan bitkilerin ana komponentlerinden 

biridir. Nogueira ve ark. (1995), camphor ile insan lenfositlerinde yaptıkları 

çalışmalar neticesinde bu maddenin sitotoksik ve genotoksik olduğunu tespit 

etmişlerdir. De Oliveira ve ark. (1997), yaptıkları çalışmada phenobarbital muameleli 

sıçanların karaciğer hücrelerinden elde edilmiş olan PROD (pentoxyresorufin-O-

depenthylase)’un 7.89 μM konsantrasyonda (-)+camphor ile inhibe edildiği tespit 

edilmiştir. Pavlidou ve ark. (2004), camphor ile yapmış oldukları çalışmalarda 

somatik mutasyon ve rekombinasyon testi (SMART) ile Drosophila melanogaster ve 

Bactrocera oleae üzerindeki genotoksik ve insektisit aktivitelerini incelemişlerdir. 

Sonuç olarak camphor her iki böceğe karşı zayıf bir insektisit özelliği göstermiştir. 

Ayrıca camhor’un mutajenik aktivite gösterdiği bildirilmiştir.  

 

2.2.8. Caryophyllene Komponenti ile Yapılan Genotoksisite Çalışmaları 

 

Padilha de Paula ve ark. (2003), yapmış oldukları çalışmalarda tıbbi ve baharat 

olarak kullanılan bitkilerin ana komponentlerinden biri olan caryophyllene’ni Swiss 

Webster farelerine 1250 mg/kg dozunda gavage yoluyla verdiklerinde erkeklere 

nazaran dişilerde ölümler ve bazı semptomlar (aktivite düşmesi; uyuşukluk ve 

koordinasyon bozukluğu gibi) gözlemişlerdir. Genotoksik aktivitesini Salmonella 

mikrozom testlerinde hem S9 bulunan hem de bulunmayan ortamlarda denemişlerdir. 

Test suşları olarak TA97a, TA98 ve TA100 kullanılmıştır. Sonuç olarak; düşük bir 
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toksisiteye sahip olduğu ancak mutajenik bir risk taşımadığı ve insanlarda deriyi 

tahriş edici bir özelliğinin de olmadığını bildirmişlerdir. 

 

2.2.9. Catechol Komponenti ile Yapılan Genotoksisite Çalışmaları 

 

Fahrig (1984), farelerde yaptığı in vivo çalışmada yiyecek, ilaç, tatlandırıcı ve 

güzel koku verici olarak kullanılan catechol’ün kanserojen olduğunu saptamıştır.  

 

2.2.10. 1,8-cineole Komponenti ile Yapılan Genotoksisite Çalışmaları 

 

Nogueira ve ark. (1995), yapmış oldukları çalışmalarda tıbbi ve baharat olarak 

kullanılan bitkilerin ana komponentlerinden biri olan 1,8-cineole ile yaptıkları 

çalışmalar neticesinde bu maddenin sitotoksik ve genotoksik olduğunu tespit 

etmişlerdir. Pavlidou ve ark. (2004), 1,8-cineole’ün somatik mutasyon ve 

rekombinasyon testi (SMART) ile Drosophila melanogaster ve Bactrocera oleae 

üzerindeki genotoksik ve insektisidal aktivitelerini incelemişlerdir. Sonuçta; 1,8-

cineole’nin B. oleae üzerinde oldukça toksik olduğu tespit edilmiştir. Buna karşılık 

D. melanogaster’e karşı toksisitesinin önemli olmadığı bildirilmiştir.  

 

2.2.11. Cinnamaldehyde Komponenti ile Yapılan Genotoksisite Çalışmaları 

 

Sekizava ve Shibamoto (1982), antifungal aktivite gösteren cinnamaldehyde’i 

3 mikrobial test sisteminde çalışmışlardır. Sonuçta S9 bulunmayan ortamda Bacillus 

subtilis DNA tamir testinde mutajen olduğu tespit edilmiştir. Ames Salmonella ve 

Escherichia coli WP2 uvrA reversiyon testlerinde ise mutajen olmadığı tespit 

edilmiştir. Stammati ve ark. (1999), cinnamaldehyde’in genotoksik ve sitotoksik 

açıdan değerlendirilmesi için memelilerde ve mikroorganizmalarda kısa dönem 

testler yapmışlardır. Cinnamaldehyde’in Hep-2 hücrelerinin canlılığını ve 

bölünmesini doza bağlı olarak inhibe ettiği bildirilmiştir. SOS kromotestte ise 

cinnamaldehyde toksik olmayan dozlarda DNA’ya zarar vermemiştir. DNA tamir 
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testinde ise doza bağlı olarak cinnamaldehyde ile belirgin bir toksisite gözlenmiş 

olduğu bildirilmiştir.  

 

2.2.12. Citral Komponenti ile Yapılan Genotoksisite Çalışmaları 

 

Nogueira ve ark. (1995), tıpta, eczacılıkta ve baharat olarak kullanılan 

bitkilerin ana komponentlerinden biri olan citral ile yaptıkları çalışmalar neticesinde 

bu maddenin insan lenfositlerinde sitotoksik ve genotoksik olduğunu tespit 

etmişlerdir. De Oliveira ve ark. (1997), citral ile yaptıkları çalışmada phenobarbital 

muameleli sıçanların karaciğer hücrelerinden elde edilmiş olan PROD’un 1.19 μM 

konsantrasyonunda citral ile konsantrasyona bağlı olarak inhibe edildiği tespit 

edilmiştir.  

 

2.2.13. Citric Acid Komponenti ile Yapılan Genotoksisite Çalışmaları  

 

Higashimoto ve ark. (1998), citrus meyvelerinin uçucu yağlarının ana 

komponentlerinden biri olan citric asid’in nitrit ve ethanol varlığında MTCCA’nın 

mutajenik aktivitesini azalttığını bildirmişlerdir. 

 

2.2.14. Citronellal Komponenti ile Yapılan Genotoksisite Çalışmaları 

 

Nogueira ve ark. (1995), tıpta, eczacılıkta ve baharat olarak kullanılan 

bitkilerin ana komponentlerinden biri olan citronellal ile yaptıkları çalışmalar 

neticesinde bu maddenin insan lenfositlerinde sitotoksik ve genotoksik olduğunu 

tespit etmişlerdir. De Oliveira ve ark. (1997), citronellal ile yaptıkları çalışmada 

phenobarbital muameleli sıçanların karaciğer hücrelerinden elde edilmiş olan 

PROD’un 1.56 μM konsantrasyonunda citronellal ile konsantrasyona bağlı olarak 

inhibe edildiği tespit edilmiştir.  

 

 

 



 
 
2.ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR                                                                 Sebile AZIRAK 

40 

 

2.2.15. p-Cymene Komponenti ile Yapılan Genotoksisite Çalışmaları 

 

Karpouhtsis ve ark. (1998), antibakteriyel, antiviral, antifungal ve antiparazit 

olarak, ayrıca ilaçlarda, yiyeceklerde lezzet artırıcı ve ürünlerde koruyucu olarak 

kullanılan p-Cymene’nin insektisit ve genotoksik aktivitesini Drosophila üzerinde 

test etmişlerdir. Yapılan çalışmalar neticesinde insektisit ve genotoksik etkiye sahip 

olmadığı bildirilmiştir. 

 

2.2.16. S(+)-Carvone Komponenti ile Yapılan Genotoksisite Çalışmaları 

 

Stammati ve ark. (1999), antifungal aktivite gösteren S(+)-Carvone’un 

genotoksik ve sitotoksik açıdan değerlendirilmesi için memelilerde ve 

mikroorganizmalarda kısa dönem testler yapmışlardır. Doza bağlı olarak 0,9 mM 

carvone ile Hep-2 hücrelerinin canlılığı ve bölünmesi tamamen inhibe edilmiştir. 

SOS kromotestte ise toksik olmayan dozlarda DNA’ya zarar verilmemiştir. DNA 

tamir testinde carvone’da doza bağlı olarak belirgin bir toksidite gözlenmiş olduğu 

bildirilmiştir.  

 
2.2.17. d-Carvone Komponenti ile Yapılan Genotoksisite Çalışmaları 

 
Uluslararası Toksikoloji Programı (National Toxicology Program, 1990), 

toksikolojik ve karsinogenetik çalışmalarda doğal olarak karaman kimyonu, dereotu 

tohumlarında ve birçok uçucu yağlarda bulunan ve baharat ve lezzet arttırıcı olarak 

kullanılan d-Carvone’un genotoksik etkisini farelerde çalışmışlardır. % 96 oranında 

saf d-Carvone bulunduran mısır yağı erkek ve dişi B6C3F1 farelerine 16 gün, 13 

hafta ve 2 yıllık sürelerde gavage yöntemi ile verilmiştir. Farelerde 16 günlük ve 13 

haftalık çalışmalarda bileşiklerle ilgili histopatolojik değişiklikler gözlenmemiştir. 2 

yıllık çalışma sonucunda ise dişi farelerde erken ölümlere ve ürogenital sistemde 

abselere neden olduğu bildirilmiştir. Ayrıca Salmonella typhimurium ve Chinese 

hamster ovaryum hücreleri de kullanılarak mutajenik etkileri çalışılmıştır. 

Salmonella typhimurium’da mutajenik etkiye sahip olmadığı ancak CHO 
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hücrelerinde kardeş kromatid değişimi ve kromozomal aberasyonlara neden olduğu 

saptanmıştır.  

 

2.2.18. Elemicin Komponenti ile Yapılan Genotoksisite Çalışmaları 

 

Phillips ve ark. (1984), yiyecek, içecek ve parfümeride kullanılan elemicin’i 

yeni doğmuş farelere 4 farklı dozda intraperitonal yolla vermişlerdir. Sonuçta yeni 

doğmuş farelerin karaciğerinde DNA adduct’larının oluştuğunu gözlemişlerdir. 

 

2.2.19. Ellajik Asit Komponenti ile Yapılan Genotoksisite Çalışmaları 

 

Kuo ve ark. (1992), doğal olarak elde edilen çay ve baharat olarak kullanılan 

bitkilerin uçucu yağlarının ana komponentlerinden biri olan ellajik acid’in 

Salmonella test sisteminde ve Chinese hamster ovaryum hücrelerinde 1-nitropyrene 

veya 1,6-dinitropyrene karşı yapılan anti-genotoksik çalışmalar neticesinde ellajik 

asit’in çok zayıf etki gösterdiği bildirilmiştir.  

 

2.2.20. Estragole Komponenti ile Yapılan Genotoksisite Çalışmaları 

 

Estragole; anason, fesleğen, defne, tarhun, rezene, mercanköşk ve Amerikan 

terebentin ağacının yağından doğal olarak elde edilir. Pek çok yiyecek ve yiyecek 

ürünlerinde, parfümlerde, sabunlarda, krem, losyon ve deterjanlarda, alkollü veya 

alkolsüz içeceklerde, dondurulmuş tatlılarda, şekerlerde, fırında pişirilen 

yiyeceklerde, jelatinlerde, pudinglerde, et ve et ürünlerinde, diş macunlarında, 

baharatlarda, kuaför malzemelerinde, dudak parlatıcılarında, tıraş losyonlarında, 

sirkede, omlette, et suyunda, çerezlerde, kurt, solucan gibi parazitlerin 

düşürülmesinde, özellikle Çin’de mide spazmlarında, böbrek hastalıklarında ve kan 

sirkülasyonu ile ilgili hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır. Az miktarda tütünde 

de bulunmuştur. İnsektisidal, antiviral ve antibakteriyel olarak da kullanılmaktadır. 

Ticari olarak üretilmektedirler. Tat ve koku verici olarak kullanılmaktadır. 
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Francis ve ark. (1981), estragole-2’,3’-oxide’nin genotoksik aktivitesi ile 

yaptıkları çalışmada insanda Kseroderma pigmentosum hücrelerinde programsız 

DNA sentezine (UDS) neden olduğu tespit etmişlerdir. Estragole’ün metabolitlerinin 

ve ürünlerinin memeli hücrelerinde potansiyel olarak genotoksik etkiye sahip 

olduğunu bildirmişlerdir. Sekizawa ve Shibamoto (1982), estragole ile yaptıkları 

çalışmada Bacillus subtilis’te S9 bulunmayan ortamda, DNA tamir testinde ve 

Escherichia coli WPR uvr A reversion testlerinde ise mutajen olmadığını 

bildirmişlerdir. To ve ark. (1982), S. typhimurium TA98, TA100, TA1537,TA1538 

suşlarında hem metabolik aktivatör varlığında hem de metabolik aktivatör 

yokluğunda estragole’ün mutajenik etkiye sahip olmadığını bildirmişlerdir. Hatta 

aynı sonuçları TA1535‘de elde etmiş olmalarına rağmen, ortama sülfat kofaktör 

PAPS (3’phosphoadenosine-5’-phosphosulfate) ilave edilmesi ile önemli ölçüde 

kanserojenik özellik gösterdiğini tespit etmişlerdir. TA1535 suşunda ise eksojen 

aktivasyon enzimlerinin varlığında önemli ölçüde mutajeniteye sebep olduğunu 

bildirmişlerdir. Miller ve ark. (1983), yaptıkları çalışmada yeni doğmuş CD-1 

farelerine estragole’ü oral yolla 10 farklı dozda 14 ay boyunca vermişlerdir. Sonuç 

olarak erkek farelerde estragole önemli bir şekilde karaciğer kanserine sebep olurken 

dişi farelerde böyle bir etki görülmediğini bildirmişlerdir. Phillips ve ark. (1984), 

estragole’ü yeni doğmuş farelere 4 farklı dozda intraperitonal yolla vermişlerdir. 

Sonuçta yeni doğmuş farelerin karaciğerinde DNA adduct’larının oluştuğunu tespit 

etmişlerdir. Wiseman ve ark. (1987), estragole maddesini inraperitonal yolla erkek 

B6C3F1 farelerine vermişler, 9 ay sonunda farelerde karaciğer kanserinin ortaya 

çıkması üzerine denemelere 10. ayda son verilmiştir. Sonuç olarak estragole’ün 

kanserojenik etkiye sahip olduğunu bildirmişlerdir. Zeiger ve ark. (1987), Salmonella 

typhimurium’un TA98, TA100, TA1535 ve TA1537 türlerinde ayrıca hamster ve 

sıçan karaciğerinde estragole’ün  hem S9 bulunan hemde bulunmayan ortamlarda 

mutajenik olmadığını ileri sürmüşlerdir. Tateo ve ark. (1989), Zimmermann test 

Zimmermann (1975) tarafından tanımlanan ve Saccharomyces cerevisiae 

kullanılarak yapılan genotoksisite testi) yöntemini kullanarak yaptıkları çalışmada 

estragole’ün direkt olarak genotoksik etkiye sahip olmadığını bildirmişlerdir. Howes 

ve ark. (1990), yapmış oldukları çalışmalar neticesinde estragole’ün sıçan 
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karaciğerinde programsız DNA sentezi (UDS) ile ilgisini araştırmışlardır. Sonuçta 

kemirgenlerdeki karaciğer kanseri ile UDS arasında bir bağlantı olduğunu tespit 

etmişlerdir. Estragole’ün kemirgenlerde karaciğer kanserine sebep olduğunu 

bildirmişlerdir. Aynı sonuçları Caldwell ve Chan (1992)’de elde etmiş ve 

estragole’ün sıçanların karaciğer hücrelerinde programsız DNA sentezi (UDS)’ne 

neden olduğunu tespit etmişlerdir. Müller ve ark. (1994), estragole’ün hem S9 

bulunan hem de bulunmayan ortamlarda sıçan karaciğeri V79 hücrelerinde 

kromozom aberasyonlarını arttırmadığını tespit etmişlerdir. Phillips (1994), yapmış 

olduğu çalışmalar neticesinde estragole’ün fare DNA’larına kolaylıkla 

bağlanabildiğini ve çeşitli DNA adduct’larının oluşmasına neden olduğunu 

açıklamıştır. Qato ve Guenthner (1995), yaptıkları in vitro çalışma neticesinde 

estragole-2’,3’-oxide’nin fare karaciğer hücrelerinde kanserojen olduğu ve DNA 

adduct’larına neden olduğunu tespit etmişlerdir. Whysner ve Williams (1996), 

estragole ile yaptıkları çalışmalar neticesinde bu maddenin erkek sıçanların böbrek 

hücrelerinde sitotoksik ve genotoksik olduğunu tespit etmişlerdir. Padilha de Paula 

ve ark. (2003), yaptıkları çalışmada  estragole (Methyl-chavicol)’ün toksisitesi, 

mutajenitesi, deriyi tahriş etme performansı ve sivrisinekleri uzaklaştırıcı özellikleri 

üzerinde durmuşlardır. Genotoksik aktivitesini Salmonella mikrozom testlerinde hem 

S9 bulunan hem de bulunmayan ortamlarda denemişlerdir. Test suşları olarak 

TA97a, TA98 ve TA100 kullanılmıştır. Sonuç olarak estragole’ün düşük bir 

toksisiteye sahip olduğunu ancak mutajenik bir risk taşımadığını ve insanlarda deriyi 

tahriş edici bir özelliğinin de olmadığını bildirmişlerdir.  

 

2.2.21. Eterik Yağ Komponentleri ile Yapılan Genotoksisite Çalışmaları 

 

Whysner ve Williams (1996), insektisidal, antiviral ve antibakteriyel olarak 

kullanılan bitkilerin uçucu yağlarında bulunan eterik yağlar ile yaptıkları çalışmalar 

neticesinde bu maddenin erkek sıçanların böbrek hücrelerinde sitotoksik ve 

genotoksik olduğunu tespit etmişlerdir. 
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2.2.22. Eucalyptol Komponenti ile Yapılan Genotoksisite Çalışmaları 

 

Gomes-Carneiro (1998), ökaliptus’un ana bileşeni olan eucalyptol’ün 

genotoksik etkisini incelemek üzere Salmonella typhimurium TA100, TA97A, TA98 

ve TA102 türleri üzerinde ve S9 metabolik aktivasyonu varlığında yapmış olduğu 

çalışmada mutasyona sebep olmadığını tespit etmiştir.  

 

2.2.23. Eugenol Komponenti ile Yapılan Genotoksisite Çalışmaları 

 
Sekizawa ve Shibamoto (1982), yapmış oldukları çalışmada tıbbi ve baharat 

olarak kullanılan bitkilerin ana bileşenlerinden biri olan eugenol’ün mutajenik 

etkisini 3 farklı mikrobial test sisteminde çalışmışlardır. Sonuçta S9 bulunmayan 

ortamda Bacillus subtilis DNA tamir testinde mutajen olduğu tespit edilmiştir. Ames 

Salmonella ve Escherichia coli WP2 uvrA reversiyon testlerinde ise mutajen 

olmadığı tespit etmişlerdir. Miller ve ark. (1983), yaptıkları çalışmada yeni doğmuş 

CD-1 farelerine eugenol’ü oral yolla 10 farklı dozda 14 ay boyunca vermişlerdir. 

Sonuç olarak eugenol’ün kanserojen olmadığını bildirmişlerdir. Phillips ve ark. 

(1984), eugenol’ün yeni doğmuş farelere 4 farklı dozda intraperitonal yolla verilmesi 

sonucunda yeni doğmuş farelerin karaciğerinde DNA adduct’larının oluştuğunu 

bildirmişlerdir. Abraham (2001), eugenol’ün kromozomal ve mutajenik etkileri 

olduğunu tespit etmiştir. Ramos ve ark. (2003), Escherichia coli IC 188 ile yapılan 

antimutajenite testlerinde eugenol’ün Escherichia coli’de TBH ile oksidatif mutajeni 

inhibe ettiğini tespit etmişlerdir.  

 

2.2.24. Hesperidin Komponenti ile Yapılan Genotoksisite Çalışmaları 

 
Higashimoto ve ark. (1998), citrus meyvelerinin uçucu yağlarının ana 

komponentlerinden biri olan hesperidin’in nitrit ve ethanol varlığında MTCCA’nın 

mutajenik aktivitesini azalttığını bildirmişlerdir. 
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2.2.25. 1’hydroxyestragole Komponenti ile Yapılan Genotoksisite Çalışmaları 

 

Pek çok yiyecek ve yiyecek ürünlerinde, parfümlerde, sabunlarda, krem, 

losyon ve deterjanlarda, alkollü veya alkolsüz içeceklerde, dondurulmuş tatlılarda, 

şekerlerde, fırında pişirilen yiyeceklerde, jelatinlerde, pudinglerde, et ve et 

ürünlerinde, diş macunlarında, baharatlarda, kuaför malzemelerinde, dudak 

parlatıcılarında, tıraş losyonlarında, sirkede, omlette, et suyunda, çerezlerde, kurt, 

solucan gibi parazitlerin düşürülmesinde, özellikle Çin’de mide spazmlarında, 

böbrek hastalıklarında ve kan sirkülasyonu ile ilgili hastalıkların tedavisinde 

kullanılmaktadır. 

Francis ve ark. (1981), 1’hydroxyestragole’ün genotoksik aktivitesi ile 

yaptıkları çalışmada insanda Kseroderma pigmentosum hücrelerinde UDS’ne neden 

olduğunu tespit etmişlerdir. 1’hydroxyestragole’ün memeli hücrelerinde potansiyel 

olarak genotoksik olduğunu bildirmişlerdir. Caldwell ve Chan (1992), 

1’hydroxyestragole’ün sıçanların karaciğer hücrelerinde programsız DNA sentezi 

(UDS)’ne neden olduğunu tespit etmişlerdir. Phillips (1994), 1’-

hydroxyestragole’nin fare DNA’larına kolaylıkla bağlanabildiğini ve çeşitli DNA 

adduct’larının oluşmasına neden olduğunu açıklamıştır. Qato ve Guenthner (1995), 

yaptıkları in vitro çalışma neticesinde 1’hydroxyestragole-2’,3’-oxide’nin fare 

karaciğer hücrelerinde kanserojen olduğu ve DNA adduct’larına neden olduğunu 

tespit etmişlerdir. 

 

2.2.26. Indole-3-carbinol Komponenti ile Yapılan Genotoksisite Çalışmaları 

 

Birt ve ark. (1986), sebzelerde bulunan ve kanserleşme oranını azalttığı tespit 

edilen indole-3-carbinol’ün Salmonella typhimurium üzerinde antimutajenik 

aktivitesini tespit etmek amacıyla yaptıkları çalışmada, indole-3-carbinol’ün 

mutajeniteyi azaltıcı veya inhibe edici etkisine rastlamadıklarını bildirmişlerdir. Kuo 

ve ark. (1992), doğal olarak elde edilen indole-3-carbinol’ün Salmonella test 

sisteminde ve Chinese hamster ovaryum hücrelerinde 1-nitropyrene veya 1,6-
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dinitropyrene karşı yapılan anti-genotoksik çalışmalar neticesinde indole-3-

carbinol’ün çok zayıf etki gösterdiğini bildirmişlerdir.  

 

2.2.27. Isorhamnetin Komponenti ile Yapılan Genotoksisite Çalışmaları 

 

Czeczot ve Kusztelak (1993), flavonoidlerden isorhamnetin’in genotoksik 

aktivitesi ile ilgili olarak iki kısa dönem test yapmışlardır. Salmonella typhimurium 

(TA1538 uvrB- ve TA1978 uvrB+) tamir testinde UvrABC nükleaz tarafından 

DNA’ya zarar verilmediği tespit edilmiştir. SOS kromotestte ise Esherichia coli K-

12; PQ37 (tag+, alk+) ve PQ243 (tagA, alkA) türlerinde isorhamnetin SOS 

sisteminde yalnızca zayıflığa sebep olduğu görülmüştür. İlave olarak karaciğer 

aktivasyon sistemlerinde isorhamnetin’in mutajenik etkiyi artırmadığı bildirilmiştir. 

 

2.2.28. Isosafrole Komponenti ile Yapılan Genotoksisite Çalışmaları 

 

Sekizawa ve Shibamoto (1982), yapmış oldukları çalışmalar neticesinde tıbbi 

ve baharat olarak kullanılan bitkilerin uçucu yağının ana komponentlerinden biri olan 

isosafrole’ün Bacillus subtilis’te S9 bulunmayan ortamda, DNA tamir testinde ve 

Escherichia coli WPR uvrA reversion testlerinde ise mutajen olmadığı bildirilmiştir. 

Howes ve ark. (1990), isosafrole ile yaptıkları çalışmada UDS’ne neden olmadığı 

dolayısıyla karaciğer kanserine sebep olmadığını bildirmişlerdir.  

 

2.2.29. Lignin Komponenti ile Yapılan Genotoksisite Çalışmaları 

 

Higashimoto ve ark. (1998), citrus meyvelerinin uçucu yağlarının ana 

komponentlerinden biri olan lignin’in nitrit ve ethanol varlığında MTCCA’nın 

mutajenik aktivitesini azalttığını bildirmişlerdir. 
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2.2.30. d-Limonene Komponenti ile Yapılan Genotoksisite Çalışmaları 

 

d-Limonene yiyecek ve ilaç olarak kullanımı güvenilir olarak kabul edilen ve 

ayrıca tatlandırıcı ve güzel koku verici olarak da geniş bir şekilde kullanılan bir 

bileşiktir. Fahrig (1984), yaptığı in vivo çalışmada farelere intraperitonal yolla 215 

mg/kg v.a. limonene vermiştir. Sonuç olarak mutajen olmadığını bildirmiştir. Hard 

ve Whysner (1994), yiyecek bileşimlerinden doğal olarak elde ettikleri d-limonene’in 

sadece yüksek dozlarda erkek sıçanlarda hyalin droplet damlalarının oluşmasına yol 

açarak böbrek tümörlerine sebep olduğunu bulmuşlardır. Ancak yüksek doz 

kullanılan dişi sıçanlarda ve farelerde ne böbrek tümörlerine ne de nefropatiye 

rastlanmamıştır. d-limonene’in yerine minör metabolitlerinden biri olan d-limonen-

1,2-oxide de aynı etkileri göstermiştir. Sonuç olarak d-limonene ve onun oksitlenmiş 

metabolitlerinin negatif genotoksisite teslerinde, erkek F344 sıçanlarında tümör 

oluşumuna neden olduğu ve P2 segment tübül hücrelerinde hücre proliferasyonunu 

geliştirdiği, ancak alpha 2U-g NBR sıçanlarında yetersiz etkiye sahip olduğunu 

bildirmişlerdir. Whysner ve Williams (1996), d-limonene ile erkek sıçanlar üzerinde 

yaptıkları çalışmalar neticesinde bu maddenin sitotoksik ve genotoksik olmadığını 

tespit etmişlerdir. De Oliveira ve ark. (1997), yaptıkları çalışmada phenobarbital 

muameleli sıçanların karaciğer hücrelerinden elde edilmiş olan PROD’un 0.19 μM 

konsantrasyonunda d-limonene ile konsantrasyona bağlı olarak inhibe edildiğini 

tespit etmişlerdir. Flamm ve Lehman-McKeeman (1998), d-limonene komponentini 

portakalın yağından doğal olarak elde etmişlerdir. Yapılan deneylerde d-limonene’in 

erkek sıçanlarda hiyalin droplet nefropathiye sebep olduğu, ayrıca özel seçilmiş ve d-

limonene maruz bırakılmış bazı sıçanlarda renal (böbrek) tübüler tümörlere sebep 

olduğunu bildirmişlerdir. d-Limonene’in dişi sıçanlarda, erkek ve dişi farelerde 

karsinojenik bir etkiye sahip olmaması ancak yüksek dozlarda erkek sıçanlarda 

spesifik nefrokarsinojeniteye sahip olması insanların d-limonene tüketiminde 

güvenliği ile ilgili şüpheler uyandırmıştır. d-limonene ve cis-d-limonene-1,2-oxide 

mutajenite testlerinde negatif sonuçlar vermiştir (Flamm ve Lehman-McKeeman, 

1998). Bilimsel bulgular erkek sıçanlardaki tümörojenik aktivitenin insanlarla ilgili 

olmadığını göstermiştir. Higashimoto ve ark. (1998), d-limonene’in nitrit ve etanol 
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varlığında MTCCA’nın mutajenik aktivitesini azalttığını bildirmişlerdir. Turner ve 

ark. (2001), d-limonene’in ve sodyum sakkarinin erkek sıçanlarda spesifik 

karsinojenlerden olduğu, sırasıyla renal ve mesane tümörlerini artırdıklarını 

belirlemişlerdir. Her iki bileşik genotoksik çalışmalarda negatif sonuçlar 

verdiklerinden onların karsinojenik aktivitelerinin genotoksik olmadığı ileri 

sürülmüştür. Alpha 2U-globulin birikmesi ile karsinojeniteye sebep olan d-limonene; 

mesanede kalsiyum fosfatı küçük miktarlarda biriktirerek ve erkek sıçanlarda pH’ı 

yükselterek çift yönlü olarak çalışmakta ve sodyum sakkarinin mesane 

karsinojenitesine sebep olmaktadır. Buradan iki kimyasalın tek başlarına mutasyona 

sebep olmayacağı, bilhassa büyük mavi sıçanlarda lac 1 transgeninin mutajenik 

potansiyelini artırdıkları belirlenmiştir. Büyük mavi sıçanlarda 10 gün boyunca d-

limonene’in Ulusal Toksikoloji Programında yer alan aşırı dozları kullanılarak 

gavage yöntemiyle karsinojenik deneyler yapılırken diğer taraftan sodyum sakkarinin 

mesane tümörüne sebep olduğu bilinen dozları kullanılmıştır. Çoklu alan 

uygulamalarında sıçanlarda pozitif kontrol olarak 4-aminobiphenyl kullanılmıştır. 

Deneyler sonucunda d-limonene karaciğer ve böbreklerde, sodyum sakkarin ise 

karaciğer ve mesanede mutasyon sıklığını artırmayı başaramamıştır. 4-

aminobiphenyl ise üç tür dokuda da mutasyona sebep olmuştur. Fare ve sıçanlar 

genel olarak kimyasal maddelerin karsinojenitesinin tespit edilmesinde kullanılmakta 

olup bu türler farklı karsinojenite göstermelerinden dolayı Sekihashi ve ark. (2002), 

bu tür farklılıkların olup olmadığını karşılaştırmalı olarak çok çeşitli organlarda 

comet assay yöntemiyle incelemişlerdir. Ksenobiyotiklere olan hassasiyet farklı 

türlerde farklı olduğu tespit edilmiştir. Farklı türlerdeki genotoksik hassasiyetin aynı 

toksik maddelerde ancak eşit olmayan dozlarda farklı olmasına şüphe ile 

bakmışlardır. Bu nedenle fare ve sıçanlardan dörder grup alınarak bir kısmı 

intraperitonal bir kısmı ise oral yolla öldürmeyen en yüksek toksik dozlara maruz 

bırakılmışlardır. 2000 mg/kg doz ölümlere sebep olduğundan dolayı 

incelenememiştir ve bu doz comet çalışmalarında kullanılmamıştır. Mide, kolon, 

karaciğer, böbrek, mesane, akciğer, beyin ve iliği çok olan kemikler üzerinde 3, 8 ve 

24 saat süreyle denemeler yapılmıştır. Test edilen kimyasallar arasında benzyl 

acetate, chlorodibromomethane ve p-chloro-o-toluidine; farelerde karsinojenik iken 
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sıçanlarda olmadığı; anilin, azobenzene, o-phenylphenol Na ve d-limonene ise 

sıçanlarda karsinojenik iken farelerde karsinojenik olmadığı tespit edilmiştir. İki 

türde farklılıklar olmasına rağmen genotoksik etki hedef organlar ve göç değerleri, 

pozitif veya negatif cevapların (2,4-dimethoxyaniline, 2,5-diaminotoluene ve p-p’-

DDT maddeler dışında) aynı olduğunu tespit etmişlerdir.  

 

2.2.31. Luteolin Komponenti ile Yapılan Genotoksisite Çalışmaları 

 

Czeczot ve Kusztelak (1993), flavonoidlerden luteolin’in Salmonella 

typhimurium (TA1538 uvrB- ve TA1978 uvrB+) tamir testinde UvrABC nükleaz 

tarafından DNA’ya zarar verilmediğini, SOS kromotestte ise Esherichia coli K-12; 

PQ37 (tag+, alk+) ve PQ243 (tagA, alkA) türlerinde luteolin’in SOS sisteminde 

yalnızca zayıflığa sebep olduğunu saptamışlardır. İlave olarak karaciğer aktivasyon 

sistemlerinde luteolin’in mutajenik etkiyi artırmadığı bildirilmiştir. 

 

2.2.32. Mentol Komponenti ile Yapılan Genotoksisite Çalışmaları 

 

Mentol, tıpta, kozmetikte, çay olarak, diş macunlarında ve baharat olarak 

kullanılan bitkilerin uçucu yağının ana komponentlerinden biridir. 

US National Cancer Institute (1979), B6C3F1 fareleri ve Fischer 344 sıçanları 

ile yaptıkları çalışmalarda (+)-mentol’ün organlarda spesifik bir toksisiteye veya 

karsinojeniteye sahip olmadığını tespit etmişlerdir. Haseman ve ark. (1986), 

yaptıkları çalışmalarda farelere mentol vermişlerdir. Hem erkek hem de dişi farelerde 

yaptıkları çalışmalar neticesinde erkek farelerde özellikle yüksek dozlarda karaciğer 

kanseri oluşumunu artırdığı ancak bu artışın çok önemli olmadığını tespit etmişlerdir. 

Gould ve ark. (1990), yaptıkları çalışmada mentol’ün tümör oluşumu üzerine etkisini 

sıçanlar üzerinde denemişlerdir. Sıçanlarda tümör oluşumuna neden olan 7,12-

dimethylbenz [a]anthracene (DMBA) maddesine karşı mentol % 0.5-1 oranlarında 

sıçanlara gavage yoluyla verildiğinde mentol’ün tümör oluşum derecesini azalttığını 

tespit etmişlerdir. Ruch ve Sigler (1994), mentol’ün karaciğer tümörlerinin 

büyümesini engelleyip engellemediğini anlamak amacıyla, 4 farklı sıçan karaciğeri 
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üzerinde in vitro olarak denemeler yapmışlardır. Pozitif kontrol olarak ise lovastatin 

kullanmışlardır. Sonuçta mentol’ün 0.1-2.5 mmol/L konsantrasyonlarında tümör 

büyümesini inhibe ettiğini tespit etmişlerdir. Ancak mentol’ün etki mekanizmasının 

lovastatin’den farklı olduğu ileri sürülmüştür. Nogueira ve ark. (1995), mentol ile 

yaptıkları çalışmalar neticesinde bu maddenin sıçanlarda teratojenik olmadığını tespit 

etmişlerdir. Yoshikawa (1996), mentol’ü erkek B6C3F1 fareleri ve erkek Fischer 344 

sıçanlarına 725 mg/kg ve maksimum 1450 mg/kg oranlarında vermişlerdir. 24, 39 ve 

49 saat sonra karaciğer hücrelerindeki DNA replikasyon miktarı ölçüldüğünde DNA 

sentezinin sıçanlarda % 6, farelerde ise % 1.7 oranında arttığı tespit edilmiştir. Ancak 

bu durumun genotoksik bir durum ortaya çıkarmadığı ileri sürülmüştür. Gaworski ve 

ark. (1997), yaptıkları çalışmada insanlarda ve hayvanlarda mentol’lü sigaraların 

mentol’süz sigaralara oranla akciğer kanseri oluşum riskini azalttığını ileri 

sürmüşlerdir.  

 

2.2.33. Menton Komponenti ile Yapılan Genotoksisite Çalışmaları 

 

Menton, tıpta, kozmetikte, diş macunlarında, çay ve baharat olarak kullanılan 

bitkilerin uçucu yağlarının ana komponentlerinden biridir. 

Pavlidou ve ark. (2004), menton’un somatik mutasyon ve rekombinasyon testi 

(SMART) ile Bactrocera oleae’da oldukça toksik olduğunu tespit etmişlerdir. 

 

2.2.34. Methyleugenol Komponenti ile Yapılan Genotoksisite Çalışmaları 

 

Citronella; geleneksel Asya mutfağında baharat olarak ayrıca ticari olarak 

böcekleri uzaklaştırmada da kullanılmaktadır. % 0.09 methyleugenol içerir. 

Methyleugenol; ceviz (Juglans regia), tarçın (Cinnamomum verum), siyah biber 

(Piper nigrum), biberiye (Rosmarinus officinalis), karanfil (Eugenia caryophyllata), 

küçük hindistancevizi (Myristica fragrans), yenibahar (Pimenta officinalis), tarhun 

(Artemisia dracunculus) ve limon otunda (Cymbopogon citratus) da bulunmaktadır. 

Phillips ve ark. (1984), methyleugenol’ü yeni doğmuş farelere 4 farklı dozda 

intraperitonal yolla vermişlerdir. Sonuçta yeni doğmuş farelerin karaciğerinde DNA 
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adduct’larının oluştuğu gözlenmiştir. Howes ve ark. (1990), methyleugenol’ün sıçan 

karaciğerinde UDS’ne neden olmasından dolayı karaciğer kanserine neden olduğunu 

bildirmişlerdir. Gardner ve ark. (1997), yaptıkları çalışmalar neticesinde 

methyleugenol’ün kemirgenlerde yüksek dozlarda karsinojenik etki göstermesi 

nedeniyle bu maddenin insan sağlığı açısından risk taşıdığını belirtmişlerdir. 

National Toxicology Program (1998), methyleugenol’ün kanserojenik aktivitesi ile 

ilgili olarak erkek ve dişi fare ve sıçanlarda iki yıl süren gavage çalışmaları 

neticesinde bu maddenin kanserojenik özelliğe sahip olduğu yönünde rapor 

yayınlamışlardır. Burkey ve ark. (2000), methyleugenol’ün karaciğer 

metabolizmasından geçerek biyoaktivasyona uğradıktan sonra karsinojeniteye sebep 

olduğunu ve bu maddenin farelerde sitotoksik ve genotoksik olduğunu 

bildirmişlerdir. De Vincenzia ve ark. (2000), methyleugenol’ün sıçanlara oral olarak 

verilmesi sonucunda toksik ve karsinojenik olduğunu tespit etmişlerdir. Uluslararası 

Toksikoloji Programı (NTP) (2000) raporunda methyleugenol’ün fare ve sıçanlarda 

karsinojen olduğu bildirilmiştir. Ayrıca NTP’de yapılan in vivo çalışmalar 

neticesinde 30 mg/kg’ın kronik doz olduğu ancak karsinojenik etkinin ise 150 mg/kg 

doz oranında başladığı ortaya konulmuştur.  

 

2.2.35. β-Myrcene Komponenti ile Yapılan Genotoksisite Çalışmaları 

 

β-Myrcene limon otu (Cymbopogon citratus), şerbetçiotu, defne, mineçiçeği ve 

diğer faydalı bitkilerin uçucu yağlarında asiklik monoterpen olarak bulunmaktadır.  

Kauderer ve ark. (1991), β-Myrcene’in genotoksik etkilerini in vitro olarak 

memeli hücrelerinde incelemişlerdir. β-Myrcene insan lenfosit hücrelerinde in vitro 

şartlarda 1, 000 µg/ml olarak S9 varlığında ve yokluğunda test edilmiş ve ne kardeş 

kromatid değişimlerine ne de kromozom aberasyonlarına neden olmadığını 

bildirmişlerdir. Ayrıca mitotik indeks ve proliferasyon indeksi üzerinde de etkisiz 

olduğunu tespit etmişlerdir. Memelilerde V79 hücrelerinde S9 mix varlığında veya 

yokluğunda sitotoksik olmadığı bununla birlikte cyclophosphamide tarafından 

oluşturulan kardeş kromatit değişimlerini doza bağlı olarak etkili bir şekilde inhibe 

ettiğini bildirmişlerdir. İn vitro deneyler sonucunda β-Myrcene’in memeli 
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hücrelerinde mutajenik olmadığı ancak antimutajenik etkiye sahip olduğunu tespit 

etmişlerdir. Röscheisen ve ark. (1991), β-Myrcene tarafından V79 hücrelerinde 

kardeş kromatit değişimlerine neden olup olmadıkları ile ilgili olarak S9 mix 

varlığında indirekt 4 mutajenle (cyclophosphamide (CP), benzo[a]pyrene (BP), 

aflatoxin B1 (AFB) ve 9,10-dimethyl-1,2- benzo[a]anthracene (DMBA)) 

çalışmışlardır. β-Myrcene, cyclophosphamide ve aflatoxin B1 tarafından oluşturulan 

kardeş kromatit değişimlerini doza bağlı olarak etkili bir şekilde inhibe ederken, 

benzo[a]pyrene ve 9,10-dimethyl-1,2- benzo[a]anthracene tarfından oluşturulan 

kardeş kromatit değişimleri üzerinde etkili olmadığını tespit etmişlerdir. Ayrıca β-

Myrcene, hepatik hücre tümörlerinde kardeş kromatit değişimlerinin oluşum sıklığını 

da azalttığını tespit etmişlerdir. Zamith ve ark. (1993), limon otu yağının ana 

bileşiklerinden biri olup, Brezilya halk sağlığında periferal ağrı kesici olarak yaygın 

bir şekilde kullanılan β-Myrcene (MYR, 7-methyl-3methylene-1,6 octadiene)’in 

Wistar sıçanlarının kemik iliğinde genotoksik aktivitelerini incelemişlerdir. 

MYR’nin 24 ve 48 saatlik denemeleri neticesinde kromozom aberasyonlarının sıklığı 

ile 24 saatlik bir dozunda artan mitotik indeks değerlendirilerek sonuçta klastojenik 

etkiye sahip olmadığı, daha önceden yapılmış olan in vitro mutajenite deneylerinden 

elde edilen negatif sonuçlara da dayanılarak MYR’nin genotoksik bir madde 

olmadığını tespit etmişlerdir. De Oliveira ve ark. (1997), limon otu yağının in vitro 

olarak sıçan karaciğer hücreleri kullanılarak yapılan deneylerde bazı promutajenlerin 

(cyclophosphamide ve aflatoksin B1 gibi) metabolik aktivasyonunu MYR kadar iyi 

bir şekilde inhibe ettiğini tespit etmişlerdir. Gomes-Carneiro ve ark. (2005), β-

myrecene’nin mutajenik etkisini Salmonella/microsome testinde (TA100, TA97A, 

TA98 ve TA1535) S9 bulunan ve bulunmayan ortamlarda araştırmışlardır. Yapmış 

oldukları çalışmada mutasyona sebep olmadığını tespit etmişlerdir.  

 

2.2.36. Myristicin Komponenti ile Yapılan Genotoksisite Çalışmaları 

 

Myristicin veya methoxysafrole, küçük hindistan cevizinin uçucu yağlarının ve 

Myristica fragrans’ın olgunlaşmış tohumlarının başlıca aromatik bileşiğidir. Bu 
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bileşik Umbelliferae familyasının çeşitli üyelerinde de bulunmaktadır. Sindirim 

yoluyla alındığında, uyuşukluk ve sarhoşluk etkisi vardır.  

Phillips ve ark. (1984), myristicin’i yeni doğmuş farelere 4 farklı dozda 

intraperitonal yolla vermişlerdir. Sonuçta yeni doğmuş farelerin karaciğerinde DNA 

adduct’larının oluştuğu gözlenmiştir. Hallstrom ve Thuvander (1997), sıçanlara 

10mg/kg vücut ağırlığında myristicin verildiğinde toksik bir etki gözlenmemiştir. 6-7 

mg/kg myristicin’in ise insanları fizyofarmakolojik açıdan etkilediğini tespit 

etmişlerdir. DNA’ya bağlanma kapasitesinin zayıf olduğunu bildirmişlerdir. Farelerle 

yapılan denemelerde ise myristicin’in karsinojenik aktiviteye sahip olmadığını tespit 

etmişlerdir. Alkolsüz içeceklerde myristicin tek başına kullanıldığı zaman bunun 

önemli sonuçlara neden olduğunu bildirmişlerdir. Kesin olmamakla birlikte 

insanların uçucu yağlarla ve yiyeceklerde baharat olarak kullandıkları myristicin’in 

yan etkilere sebep olabileceğini ileri sürmüşlerdir.  

 

2.2.37. Naringin Komponenti ile Yapılan Genotoksisite Çalışmaları 

 

Higashimoto ve ark. (1998), citrus meyvelerinin ana komponetlerinden biri 

olan naringin’in nitrit ve ethanol varlığında MTCCA’nın mutajenik aktivitesini 

azalttığını bildirmişlerdir. 

 

2.2.38. 1-Oleoresin Komponenti ile Yapılan Genotoksisite Çalışmaları 

 

Sekizawa ve Shibamoto (1982), tıbbi ve baharat olarak kullanılan bitkilerin 

uçucu yağının ana komponentlerinden biri olan 1-oleoresin’in genotoksik etkisini 3 

mikrobial test sisteminde çalışmışlardır. Sonuçta S9 bulunmayan ortamda Bacillus 

subtilis DNA tamir testinde mutajen olduğu tespit edilmiştir. Ames Salmonella ve 

Escherichia coli WP2 uvrA reversiyon testlerinde ise mutajen olmadığı tespit 

edilmiştir.  
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2.2.39. Pektin Komponenti ile Yapılan Genotoksisite Çalışmaları 

 

Higashimoto ve ark. (1998), citrus meyvelerinin ana komponetlerinden biri 

olan pektin’in nitrit ve ethanol varlığında MTCCA’nın mutajenik aktivitesini 

azalttığını bildirmişlerdir. 

 

2.2.40. (+)-α-Pinene Komponenti ile Yapılan Genotoksisite Çalışmaları 

 

De Oliveira ve ark. (1997), yaptıkları çalışmada yiyecek ve içeceklerde lezzet 

artırıcı olarak, kozmetikte, evde kullanılan ürünlerde güzel koku verici olarak 

kullanılan ve bitki uçucu yağlarında bulunan alpha-pinene monoterpeninin 

genotoksik aktivitesini araştırmışlardır. Phenobarbital muameleli sıçanların karaciğer 

hücrelerinden elde edilmiş olan PROD’un 0.089 μM konsantrasyonda (+)-α-pinene 

ile konsantrasyona bağlı olarak inhibe edildiğini tespit etmişlerdir. Gomes-Carneiro 

ve ark. (2005), (+)-α-pinene’nin mutajenik etkisini Salmonella/microsome testinde 

(TA100, TA97A, TA98 ve TA1535) S9 bulunan ve bulunmayan ortamlarda 

araştırmışlardır. Yapmış oldukları çalışmada mutasyona sebep olmadığını tespit 

etmişlerdir.  

 

2.2.41. (-)-α-Pinene Komponenti ile Yapılan Genotoksisite Çalışmaları 

 

De Oliveira ve ark. (1997), yiyecek ve içeceklerde lezzet artırıcı olarak, 

kozmetikte, evde kullanılan ürünlerde güzel koku verici olarak kullanılan ve bitki 

uçucu yağlarında bulunan alpha-pinene monoterpeninin genotoksik aktivitesini 

araştırmışlardır. Yaptıkları çalışmada genotoksik maddelerin aktivasyonunda 

mikrozomal enzimlerin gerekliliği üzerine monoterpenlerin ve MYR’nin inhibitör 

etkisinin değerlendirmesini yapmışlardır. CYP2B1 için seçici bir marker olan PROD 

phenobarbital muameleli sıçanların karaciğer hücrelerinden elde edilmiştir. 

CYP4501A1 için marker olan EROD ise muamelesiz sıçanların karaciğer 

hücrelerinden elde edilmiştir. Sonuçta MYR, EROD (IC50>50μM) üzerine hemen 

hemen etkisiz olduğu fakat PROD (IC50=0.14μM)’un aktivitesinin 0.087 μM(-)-α-
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pinene ile konsantrasyona bağlı olarak inhibe edildiği tespit edilmiştir. Gomes-

Carneiro ve ark. (2005), (-)-α-pinene’nin Salmonella typhimurium TA100, TA97A, 

TA98 ve TA1535 suşlarında, S9 bulunan ve bulunmayan ortamlarda mutajenik 

olmadığını tespit etmişlerdir.  

 

2.2.42. Pulegone Komponenti ile Yapılan Genotoksisite Çalışmaları 

 

Nane (Mentha)’nin ana komponentleri mentol, menton, pulegone, 

menthofuran, limonene olarak tespit edilmiştir. Nane’nin komponentlerinden olan 

pulegone, hepatotoksin olarak bilinmektedir. Tavşanlarda intradermal çalışmalarda 

ciddi reaksiyonlar göstermiştir. Nane yağının toksisitesi pulegone’den 

kaynaklanmakta olup, pulegone miktarı en fazla % 1 veya daha düşük olması 

gerektiği anlaşılmıştır. Sonuç olarak; bu sınıra dikkat edildiği zaman nane’nin yağı, 

sulu ekstrakları, yaprak suyu ve yaprakları güvenli bir şekilde kozmetikte 

kullanılabileceği bildirilmiştir (Nair, 2001). Pavlidou ve ark. (2004), pulegone ve 

menton ile yapmış oldukları çalışmalarda somatik mutasyon ve rekombinasyon testi 

(SMART) Bactrocera oleae üzerindeki genotoksik ve insektisit aktivitelerini 

incelemişlerdir. B. oleae üzerinde oldukça toksik olduğu ancak mutajenik olmadığı 

bildirilmiştir. 

 

2.2.43. Quercetin Komponenti ile Yapılan Genotoksisite Çalışmaları 

 

Czeczot ve Kusztelak (1993), flavonoidlerden quercetin’in genotoksik 

aktivitesi ile ilgili olarak iki kısa dönem test yapmışlardır. Salmonella typhimurium 

(TA1538 uvrB- ve TA1978 uvrB+) tamir testinde UvrABC nükleaz tarafından 

DNA’ya zarar verilmediği tespit edilmiştir. SOS kromotestte ise Esherichia coli K-

12; PQ37 (tag+, alk+) ve PQ243 (tagA, alkA) türlerinde quercetin’in SOS sisteminde 

yalnızca zayıflığa sebep olduğu görülmüştür. İlave olarak karaciğer aktivasyon 

sistemlerinde quercetin’in mutajenik etkiyi artırmadığı bildirilmiştir. 
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2.2.44. Rhamnetin Komponenti ile Yapılan Genotoksisite Çalışmaları 

 

Czeczot ve Kusztelak (1993), flavonoidlerden rhamnetin’in genotoksik 

aktivitesi ile ilgili olarak iki kısa dönem test yapmışlardır. Salmonella typhimurium 

(TA1538 uvrB- ve TA1978 uvrB+) tamir testinde UvrABC nükleaz tarafından 

DNA’ya zarar verilmediği tespit edilmiştir. SOS kromotestte ise Esherichia coli K-

12; PQ37 (tag+, alk+) ve PQ243 (tagA, alkA) türlerinde rhamnetin’in SOS 

sisteminde yalnızca zayıflığa sebep olduğu görülmüştür. İlave olarak karaciğer 

aktivasyon sistemlerinde rhamnetin’in mutajenik etkiyi artırmadığı bildirilmiştir. 

 

2.2.45. Robinetin Komponenti ile Yapılan Genotoksisite Çalışmaları 

 

Birt ve ark. (1986), sebzelerde bulunan ve kanserleşme oranını azalttığı tespit 

edilen robinetin’in, Salmonella typhimurium suşlarında antimutajenik aktiviteye 

sahip olduğunu, mutajenitenin robinetin ile % 87 oranında inhibe edildiğini tespit 

etmişlerdir. 

 

2.2.46. Safrole Komponenti ile Yapılan Genotoksisite Çalışmaları 

 

Safrole; anethole, cinnamaldehyde, cinnamyl alcohol, estragole, methyl, 

eugenol, eugenol, isoeugenol, isosafrole, piperonal ile benzer yapı göstermektedir. 

Tıbbi ve baharat olarak kullanılan bitkilerin uçucu yağının ana komponentlerinden 

biridir. 

Borchert ve ark. (1973), safrole’ü ergin sıçan ve farelere % 0.5 ve 1.0 oranında  

besinlerle verdikleri zaman bir yıl sonra karaciğer tümörünün oluşumuna neden 

olduğu ancak daha az dozlarda intraperitonal veya gavage yoluyla yeni doğmuş 

farelere verdiklerinde ise bir yıl içerisinde oldukça fazla miktarda karaciğerde tümör 

oluşumuna neden olduğunu tespit etmişlerdir. Vesselinovitch ve ark. (1979), 

safrole’ün erkek ve dişi farelerde plasenta ve meme kanserine sebep olduğunu 

bildirmişlerdir. Miller ve ark. (1982), safrole (1-allyl-3,4-

methylenedioxybenzene)’ün farelerde yapılan çalışmalarda kanserojenik özelliğe 
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sahip olduğunu tespit etmişlerdir. Sekizawa ve Shibamoto (1982), safrole’ün 

Ames/Salmonella reversiyon testinde ve S9 bulunmayan ortamda Bacillus subtilis 

DNA tamir testinde pozitif, Escherichia coli WP2 uvrA reversiyon testinde ise 

negatif sonuç verdiğini tespit etmişlerdir. Miller ve ark. (1983), yeni doğmuş CD-1 

farelerine safrole’ü oral yolla 10 farklı dozda 14 ay boyunca vermeleri sonucunda 

erkek farelerde karaciğer kanserine sebep olduğunu bildirmişlerdir. Phillips ve ark. 

(1984), safrole’ü yeni doğmuş farelere 4 farklı dozda intraperitonal yolla 

vermişlerdir. Sonuçta yeni doğmuş farelerin karaciğerinde DNA adduct’larının 

oluştuğu gözlenmiştir. Howes ve ark. (1990), safrole’ün sıçan karaciğerinde UDS’ni 

artırmış ve dolayısıyla kemirgenlerde karaciğer kanserine sebep olduğunu 

bildirmişlerdir.  

 

2.2.47. Tannic Acid Komponenti ile Yapılan Genotoksisite Çalışmaları 

 

Kuo ve ark. (1992), doğal olarak elde edilen çay ve baharat olarak kullanılan 

bitkilerin uçucu yağlarının ana komponentlerinden biri olan tannic acid ile 1-

nitropyrene veya 1,6-dinitropyrene karşı Salmonella test sisteminde ve Chinese 

hamster ovaryum hücrelerinde genotoksisite çalışmaları yapmışlardır. Tannic acid’in 

nitropyrene tarafından indüklenen bakteriyel mutagenezi güçlü bir şekilde azalttığını 

tespit etmişlerdir. Ayrıca tannic acid antimutajenik mekanizmasıyla 1-nitropirenlerin 

metabolizmalarını inaktive etmiştir. Aynı zamanda Chinese hamster ovaryum 

hücrelerinde de doza bağlı olarak sitotoksik ve kardeş kromatid değişimlerini 

azalttığını bildirmişlerdir. 

 

2.2.48. α-Terpinene Komponenti ile Yapılan Genotoksisite Çalışmaları 

 

De Oliveira ve ark. (1997), yiyecek ve içeceklerde lezzet artırıcı olarak, 

kozmetikte, evde kullanılan ürünlerde güzel koku verici olarak kullanılan ve bitki 

uçucu yağlarında bulunan alpha-terpinene monoterpeninin genotoksik aktivitesini 

araştırmışlardır. Yaptıkları çalışmada phenobarbital muameleli sıçanların karaciğer 

hücrelerinden elde edilmiş olan PROD’un 0.76 μM konsantrasyonda α-terpinene ile 
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konsantrasyona bağlı olarak inhibe edildiğini bildirmişlerdir. Gomes-Carneiro ve ark. 

(2005), α-terpinene’nin mutajenik etkisini Salmonella/microsome testinde (TA100, 

TA97A, TA98 ve TA1535) S9 bulunan ve bulunmayan ortamlarda araştırmışlardır. 

Yapmış oldukları çalışmada mutasyona sebep olmadığını tespit etmişlerdir.  

 

2.2.49. γ-Terpinene Komponenti ile Yapılan Genotoksisite Çalışmaları 

 

Karpouhtsis ve ark. (1998), antibakteriyel, antiviral, antifungal ve antiparazit 

olarak ayrıca ilaçlarda, yiyeceklerde lezzet artırıcı ve ürünlerde koruyucu olarak 

kullanılan γ-terpinene’nin insektisit ve genotoksik aktivitesini Drosophila üzerinde 

test etmişlerdir. Yaptıkları çalışmalar neticesinde insektisit ve genotoksik etkiye 

sahip olmadığını bildirmişlerdir. Aydın ve ark. (2005), yaptıkları çalışmada thyme 

yağının ana komponentlerinden biri γ-terpinene’nin genotoksik aktivitelerini insan 

lenfositlerinde tek hücre jel elektroforezi ile incelemişlerdir. γ-terpinene’nin 

antigenotoksik etkilerini de IQ (2-amino-3-methylimidazo[4,5-f]-quinoline) ve MMC 

ile değerlendirdikleri çalışmada γ-terpinene yaklaşık 0.1mM konsantrasyonlarda 

DNA ipliklerinde kırılmaya neden olmazken 0.2mM konsantrasyonda DNA’da 

önemli zararlara neden olduğu tespit etmişlerdir. Düşük konsantrasyonlarda ise IQ ve 

MMC’nin neden olduğu DNA zaralarını azalttığı bildirilmiştir.  

 

2.2.50. Terpinol Komponenti ile Yapılan Genotoksisite Çalışmaları 

 

Tıpta, eczacılıkta, kozmetikte ve baharat olarak kullanılan bitkilerin uçucu 

yağının ana komponentlerinden biridir. 

Nogueira ve ark. (1995), terpinol ile yaptıkları çalışmalar neticesinde bu 

maddenin insan lenfositlerinde sitotoksik ve genotoksik olduğunu tespit etmişlerdir. 

Whysner ve Williams (1996), trans-terpinol ile yaptıkları çalışmalar neticesinde bu 

maddenin erkek sıçanların böbrek hücrelerinde sitotoksik ve genotoksik olduğunu 

tespit etmişlerdir. 
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2.2.51. Thujone Komponenti ile Yapılan Genotoksisite Çalışmaları 

 

Tıpta, eczacılıkta, kozmetikte ve baharat olarak kullanılan bitkilerin uçucu 

yağının ana komponentlerinden biridir. 

Pavlidou ve ark. (2004), thujone ile yapmış oldukları çalışmalarda somatik 

mutasyon ve rekombinasyon testi (SMART) ile Drosophila melanogaster ve 

Bactrocera oleae üzerindeki genotoksik ve insektisit aktivitelerini incelemişlerdir. 

Thujone’un D. melanogaster’e ve B. oleae karşı toksisitesinin önemli olmadığını 

tespit etmişlerdir. Sonuç olarak; thujone’un  genotoksik olmadığını bildirmişlerdir.  

 

2.2.52. Tyrosine Komponenti ile Yapılan Genotoksisite Çalışmaları 

 

Tyrosine, tıpta, kozmetikte ve baharat olarak kullanılan bitkilerin uçucu 

yağının ana komponentlerinden biridir. 

Ishiwata ve ark. (2005), O-[11C] methyl-L-tyrosine ile yaptıkları çalışmada 

pozitron yayan tomografilerde tümör oluşumu için amino asit geçişine izin verdiğini 

tespit etmişlerdir. Bu çalışmada O-[11C] methyl-L-tyrosine’nin akut toksisitesine ve 

mutajenitesine dikkat çekilmiştir. Bütün organlarda normal olmasına karşılık üriner 

sistemlerde ve mesanede tümör oluşumuna neden olduğu tespit edilirken, beyin 

tümörlerinde de rol oynadığı saptanmıştır.  

 

2.3. TEST MADDELERİ İLE YAPILMIŞ OLAN GENOTOKSİSİTE 

ÇALIŞMALARI 

 

2.3.1. Carvacrol Komponenti ile Yapılan Genotoksisite Çalışmaları  

 

Karpouhtsis ve ark. (1998), antibakteriyel, antiviral, antifungal ve antiparazit 

olarak ayrıca ilaçlarda, yiyeceklerde lezzet artırıcı ve ürünlerde koruyucu olarak 

kullanılan carvacrol’ün insektisit ve genotoksik aktivitesini Drosophila üzerinde test 

etmişlerdir. Yapılan çalışmalar neticesinde carvacrol’ün güçlü bir şekilde insektisit 

etki gösterdiği bildirilmiştir. Stammati ve ark. (1999), antifungal aktivite gösteren 
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carvacrol’ün genotoksik ve sitotoksik açıdan değerlendirmesini memelilerde ve 

mikroorganizmalarda kısa dönem testlerle yapmışlardır. Doza bağlı olarak 0,2 mM 

carvacrol ile Hep-2 hücrelerinin canlılığı ve bölünmesi tamamen inhibe edilmiştir. 

Ames testinde carvacrol toksik olmayan dozlarda metabolik aktiviteye rağmen 

revertantların sayısını artırmıştır. SOS kromotestte ise toksik olmayan dozlarda 

DNA’ya zarar verilmemiştir. DNA tamir testinde carvacrol’ün toksik etkiye sahip 

olduğu bildirilmiştir. İpek ve ark. (2003), insan lenfosit hücrelerinde carvacrol’ün 

genotoksik ve antigenotoksik etkilerini incelemişlerdir. MMC’nin varlığında 

carvacrol’ün inhibitör etkileri test edilmiştir. Sonuçta elde edilen bilgilere göre 

carvacrol’ün bütün dozlarda KKD’ni arttırmadığı, hatta MMC’nin neden olduğu 

KKD’ni inhibe ettiği tespit edilmiştir. Sonuç olarak carvacrol’ün memeli hücrelerde 

önemli bir antigenotoksik aktivite sergilediğini bildirmişlerdir. Aydın ve ark. (2005), 

yaptıkları çalışmada thyme yağının ana komponentlerinden biri olan carvacrol’ün 

genotoksik aktivitelerini insan lenfositlerinde tek hücre jel elektroforezi ile 

incelemişlerdir. Carvacrol’ün DNA’daki zararları IQ (2-amino-3-methylimidazo[4,5-

f]-quinoline) ve MMC ile değerlendirilmiştir. Carvacrol yaklaşık 0.05 mM 

konsantrasyonlarda IQ ve MMC’nin neden olduğu genotoksik aktivitelere karşı 

koruyucu olduğu halde 0.1mM konsantrasyondaki carvacrol’ün ise DNA’da zararlara 

neden olduğu bildirilmiştir. İpek ve ark. (2005), Origanum onites’in yağı ve ana 

bileşenlerinden olan carvacrol ile yapmış oldukları çalışmada genotoksik ve 

antigenotoksik etkilerini Ames Salmonella/Microsome testi ile tespit etmişlerdir. 

Salmonella typhimurium TA98 ve TA100 suşları hem S9 bulunan hem de 

bulunmayan ortamlarda denemişlerdir. Carvacrol’ün metabolik aktivitenin 

yokluğunda önemli bir mutajenik aktivite gösterdiği tespit edilmiştir. Ancak her iki 

suşta hem S9 bulunan hemde bulunmayan ortamlarda sırasıyla 4-nitro-o-

phenylenediamine ve 2-aminofluorene tarafından meydana getirilen mutajenite güçlü 

bir şekilde inhibe edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre carvacrol’ün önemli bir 

şekilde antimutajenik aktiviteye sahip olduğu bildirilmiştir.  
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2.3.2. Thymol Komponenti ile Yapılan Genotoksisite Çalışmaları 

 

Karpouhtsis ve ark. (1998), antibakteriyel, antiviral, antifungal ve antiparazit 

olarak ayrıca ilaçlarda, yiyeceklerde lezzet artırıcı ve ürünlerde koruyucu olarak 

kullanılan thymol’ün Drosophila üzerinde insektisit etki göstermediği ancak 

Drosophila üzerinde yapılan somatik mutasyon ve rekombinasyon testler neticesinde 

ise genotoksik aktivite gösterdiği bildirilmiştir. Stammati ve ark. (1999), antifungal 

aktivite gösteren thymol’ü genotoksik ve sitotoksik açıdan değerlendirilmesi için 

memelilerde ve mikroorganizmalarda kısa dönem testler uygulamışlardır. Doza bağlı 

olarak 0,7 mM thymol ile Hep-2 hücrelerinin canlılığı ve bölünmesi tamamen inhibe 

edilmiştir. Ames testinde thymol toksik olmayan dozlarda metabolik aktiviteye 

rağmen revertantların sayısını artırmıştır. SOS kromotestte ise toksik olmayan 

dozlarda DNA’ya zarar vermemiştir. DNA tamir testinde thymol’ün doza bağlı 

olarak belirgin bir toksisite gösterdiği bildirilmiştir. Aydın ve ark. (2005), yaptıkları 

çalışmada thyme yağının ana komponentlerinden biri olan thymol’ün genotoksik 

aktivitelerini insan lenfositlerinde tek hücre jel elektroforezi ile incelemişlerdir. Bu 

maddelerin antimutajenik etkileri de IQ (2-amino-3-methylimidazo[4,5-f]-quinoline) 

ve MMC ile değerlendirilmiştir. Thymol yaklaşık 0.1mM konsantrasyonlarda DNA 

ipliklerinde kırılmaya neden olmazken 0.2mM konsantrasyonda DNA’da önemli 

zararlara neden olduğu tespit edilmiştir. Thymol düşük konsantrasyonlarda IQ ve 

MMC’nin neden olduğu DNA zararlarını azaltmıştır.  
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3. MATERYAL VE METOD 

 

Bu çalışmada test maddesi olarak, tıbbi ve aromatik madde olarak gerek 

eczacılıkta gerekse kozmetikte vazgeçilmez bir bileşen olarak kullanılan Thymbra 

spicata uçucu yağının aromakimyasalları olan thymol ve carvacrol, deney hayvanı 

olarak da albino sıçan Rattus norvegicus var. albinos (2n=42) kullanılmıştır.  

 

3.1. Kullanılan Kimyasal Maddeler ve Deney Ekipmanları 

 

3.1.1. Thymbra spicata’nın Özellikleri 

 

Anadolu’da yetişen kekiklerin bir kısmı halk tarafından taze veya kurutulmuş 

halde çay olarak içilmektedir. Çok değişik cinslere (Thymus, Origanum, Thymbra, 

Corydothymus, Satureja) ait çok sayıda bitkiye kekik adı verilmektedir. Bu bitkilerin 

en önemli ortak özelliği, kuvvetli veya hafif, karakteristik kekik kokusuna sahip 

olmalarıdır. Kekik, kokusunu, taşıdığı uçucu yağda bulunan carvacrol ve thymol adlı 

maddelerden almaktadır. 

Thymbra spicata' nın kurutulmuş yaprak ve çiçekleri, Güneydoğu Anadolu’da 

"zater-zahter" adı verilerek çay halinde evlerde ve kahvelerde içilmekte ve özellikle 

Urfa, Gaziantep ve Kahramanmaraş çevresinde çay olarak içildiği gibi baharat olarak 

da yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Zahter %1-2 arasında uçucu yağ taşımaktadır. 

Bu uçucu yağın önemli bir kısmını carvacrol oluşturmaktadır. Bu madde suda da 

çözündüğü için, hazırlanan çayda da bulunmakta ve mide ağrılarında, soğuk 

algınlığında, öksürükte kullanılması tavsiye edilmektedir. 

Kekik, genellikle çimenlik tarla kıyılarında, orman kıyılarında, ve çayırlardaki 

karınca yuvalarının üstünde yetişmektedir. Güneş ve sıcak istediği için, toprak 

sıcaklığının fazla olduğu kayalık ve dağlık bölgelerde çoğalır. Eterli ve uçucu yağ 

olarak thymol ve carvacrol (yaklaşık %50/%50) içermektedir. Öncelikle baharat 

olarak kullanılır. Yağlı ve ağır yemeklerin tadını zenginleştirir, sindirimi 

kolaylaştırır. Şifalı bitki olarak kekik; öncelikle kramp çözücü, dezenfekte edici ve 

balgam söktürücü olarak kullanılmaktadır. Akciğer ve bronşlar, mide ve barsaklar, 
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kekiğin başlıca kullanım alanlarıdır. Bitkinin önemli etken maddesi olan eterli uçucu 

yağlar kana karışıp, bronşiyal kasları etkileyerek, krampları çözebilir. Aynı zamanda 

o bölgelerde bakteri oluşumunu önler. Öksürük ve üst solunum yolları iltihabında 

çay içimi ve gargara biçiminde kullanılabilir. Kekik iştah açar ve sindirim sistemini 

uyarır. Sindirim sisteminde görülen ekşimeler ve kramplı ağrılar kekik çayı ile 

geçiştirilebilir, kötü kokulu ve yumuşak dışkı normalleşir. Boğmaca ve öksürük, sinir 

sistemi zafiyeti, romatizma ve bağırsak hastalıklarına karşı, çay olarak içilmesinin 

yanısıra, kekik banyoları da çok yararlıdır. Güçsüz, zayıf ve solgun çocuklara da 

kekik banyosu yaptırılabilir. Kekik çayı ile ayrıca adet kanamaları dengelenebilir, 

adet zamanlarındaki kramplı ağrılar geçiştirilebilir, ergenlik sivilceleri 

iyileştirilebilir. Kekik çayı içimi ve kekikle karıştırılmış bal yenmesiyle organizma 

güçlendirilebilir ve dengeye kavuşturulabilir. Kekik tentürü friksiyonları ile (ovarak 

sürme) romatizmal ağrılar, sinirsel rahatsızlıklar ve organ titreklikleri tedavi 

edilebilir. Kekik, öksürük ve mide rahatsızlıklarına karşı başka bitkilerle 

karıştırılarak daha da başarılı biçimde kullanılabilir. Kekik, sinirsel yüz ağrılarını 

iyileştirebilir. Kekik yağı, kötürümlükte, kalp krizlerinde, organ kramplarında 

(skleroz), kas erimesinde, romatizmada ve burkulmalarda kullanılabilir. Mide ve 

dölyatağı kramplarında, tümörlerde, eziklerde ve eskimiş romatizmalarda, solunum 

yolları hastalıklarında, balgamlı bronşitlerde, bronşiyal astımda ve hatta boğmacada, 

zatürre tehlikesine karşı ve hatta alkol bağımlılığına karşı kullanılmaktadır. Kekik, 

sara krizlerine karşı da önerilmektedir.  

 

3.1.1.(1) Carvacrol 

 

Bu çalışmada test maddesi olarak kullandığımız carvacrol ise enfeksiyonlara 

karşı ve antihelmintik olarak kullanılır. Ayrıca ilaçların yapısında bulunarak pek çok 

hastalıkları tedavi edici olarak kullanılmaktadır. Soğuk algınlığı, grip, boğaz ve kulak 

ağrılarında, akciğer enfeksiyonlarında, bulaşıcı hastalıklarda, yaralanmalarda ağrıyı 

azaltıcı ve enfeksiyon riskine karşı, artirit, kas ve baş ağrılarında, E. coli, hepatit, 

viral zatürre, menenjit ve Lyme’s hastalığında, allerji, bronşit, ishal, diş ve diş eti 

hastalıklarında, sinüzit, astım, aft ağrılarında, ekzema, sinirlere bağlı ağrılarda, kas 
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burkulması, yorgunluk giderici olarak, prostat, parazitlerde, sırt ağrılarında, sedef 

hastalığında, döküntülerde, kolit, böcek ısırmasında, gastrit, mantar hastalığında ve et 

ürünlerinde bakterilere karşı koruyucu olarak kullanılmaktadır.   

 
3.1.1.(2) Carvacrol’ün Kimyasal Özellikleri ve Açık Formülü (Şekil 3.1) 

 
Bilinen Adları  : 2-methyl-5-(1-methylethyl)phenol  

CAS kayıt no  : 499-75-2  

Kapalı Formülü  :C10H14O 

Molekül Ağırlığı  :150.22 g/mol 

Erime Sıcaklığı  : 0ºC 

Kaynama Sıcaklığı  : 236-237ºC 

Yoğunluğu  : 0.976 g/cm3 

Suda Çözünürlüğü : 1.25 g/l (25ºC)  

Fiziksel Durumu : Sıvı 

Renk  : Açık sarı 

Sıçan oral LD50  : 810 mg/kg   

Sıçan i.p. LD50  : 73 mg/kg 

Sıçan s.c. LD50  : 680 mg/kg 

Sıçan i.v. LD50  : 80 mg/kg   

Saflık düzeyi  : % 98 

                                         
Şekil 3.1. Carvacrol’ün açık formülü 
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3.1.1.(3) Thymol 

 

Bu çalışmada test maddesi olarak kullandığımız thymol, bir terpenoidtir ve 

kekik (Thymus vulgaris, Thymbra spicata) yağında bulunur. Kekikotu (Origanum 

vulgare ) ve ilgili türler karakteristik kekik kokusuna sahiptir. Thymol (C10H14O), sık 

sık “akdeniz lezzeti” taşıyan ürünler için sentetik aromalarda kullanılır. Suda çok az 

ya da hiç çözünmez, fakat alkolde ve yağlarda çok kolay çözünür. Lezzet amacıyla 

kullanılması dışında, antifungal olarak da kullanılmaktadır. Thymol antihelmintik, 

antiseptik, antifungal ve gingivitis (diş etinde şişme, kızarma ve iltihap meydana 

getiren bakteri plağı) azaltıcı olarak kullanılmaktadır. 

 

3.1.1.(4) Thymol’ün Kimyasal Özellikleri ve Açık Formülü (Şekil 3.2) 

 

Bilinen Adları  : 5-methyl-2-(1-methylethyl)phenol 

CAS kayıt no  : 89-83-8  

Kapalı Formülü  :C10H14O 

Molekül Ağırlığı  :150.22 g/mol 

Erime Sıcaklığı  : 49-51ºC 

Kaynama Sıcaklığı  : 232ºC  

Yoğunluğu  : 0.965 g/cm3 

Suda Çözünürlüğü : ~900 mg/l-1 g/l (25ºC)3g/L  

Fiziksel Durumu : İnce toz 

Renk  : Beyaz 

Sıçan oral LD50 : 980 mg/kg  

Sıçan i.v. LD50  : 100 mg /kg 

Sıçan s.c.  LD50  : 1600 mg/kg 

Sıçan i.p. LD50  : 110 mg/kg 

Buhar basıncı  : 0.29 Pa (25ºC) 

Saflık düzeyi  : % 99.6 
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Şekil 3.2. Thymol’ün açık formülü 

 

3.1.2. Dimethyl Sulfoxide  

  

Bu çalışmada thymol ve carvacrol’ün 6, 12 ve 24 saat intraperitonal (i.p.) 

uygulamasında çözücü olarak dimethyl sulfoxide (DMSO) kullanılmıştır. 

DMSO’nun genel yapısı ve diğer özellikleri aşağıda verilmiştir. 

 

Kimyasal adı  : Dimethyl Sulfoxide (DMSO) 

Saflık düzeyi    : ≥ %99.9 

Kapalı formülü : C2H6SO 

Molekül ağırlığı   : 78.13 

Sigma no   : D8418 

CAS kayıt no  : 67-68-5 

 

Thymol ve carvacrol, DMSO içinde homojen olarak çözülerek günlük kullanım 

dozları hazırlanmıştır.  

 

3.1.3. Ethyl Carbamate (EC=Ürethan) 

 

Bu çalışmada Ethyl Carbamate pozitif kontrol olarak kullanılmıştır. Karbamik 

asit’in esteri olan Ethyl Carbamate R1NH-CO-OR2 formülü ile karakterize edilir. 
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Bilinen en eski kanserojenik özelliğe sahip olan maddedir. Ethyl Carbamate’nin 

genel yapısı ve diğer özellikleri aşağıda verilmiştir.  

 

Yapısı:  

H2N C OC2H5

O

 
Kimyasal Adı  : Ethyl Carbamate  

CAS kayıt no  : 51-79-6) 

Bilinen Adı  : Urethan 

Kapalı Formülü : C3H7NO2 

Molekül Ağırlığı : 89.09 

Sigma No  : U-2500 

Saflık düzeyi  : % 99 

 

3.1.4. Colchicine 

 

Kromozom preparatlarının hazırlanmasında mitotik zehir olarak Colchicine 

(Kolşisin=Kolkisin) kullanılmıştır. Kolşisin eriyiği bidestile su içinde hazırlanmıştır. 

3 mg/kg konsantrasyonunda olacak şekilde kolşisin hayvanlar öldürülmeden 2 saat 

önce hayvanların karın zarına enjekte edilmiştir. Kolşisin’in bazı özellikleri 

aşağıdadır: 

 

Kapalı formülü : C22H25NO6 

Molekül ağırlığı : 399.4 

Etil asetat içeriği : %3.4 

Kloroform içeriği : < %0.1 

Sigma no  : C-9754 
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3.1.5. Fizyolojik Çözelti 

 

Bu çalışmalarda destile su içinde hazırlanmış NaCI çözeltisi (%0.9) (stok 

fizyolojik sıvı buzdolabında +4ºC’de saklanmış kemik iliği alınacağı zaman sıcaklığı 

37°C’ye yükseltilerek kullanılmıştır) kemik iliğinin ilk olarak içine alındığı izotonik 

sıvı olarak kullanılmıştır. Bu izotonik sıvı içine alınan kemik iliği hücrelerinden 

kromozom incelemeleri için preparatlar hazırlanmıştır. 

 

3.1.6. Hipotonik Çözelti 

 

Hipotonik eriyik olarak %0,4’lük KCI (Merck no:45592) kullanılmıştır. Eriyik 

bidestile su içinde stok halinde hazırlanıp ağzı kapalı bir cam kapta buzdolabında 

(+4ºC) saklanmıştır. Her preparasyondan yaklaşık 2 saat önce yeteri kadar miktar 

alınıp 37ºC’deki inkübatörde ısıtılıp kullanılmıştır. 

 

3.1.7. Fiksatif 

 

1 kısım glasial asetik asitin 3 kısım metil alkolle karıştırılması sonucu 

hazırlanmıştır. Bu karışım kullanımdan 2 saat önce hazırlanmış ve ağzı kapalı bir 

cam kapta buzdolabında (+4ºC) saklanmıştır. Bu karışım her seferinde taze 

hazırlanıp soğuk olarak kullanılmıştır.  

 

3.1.8. Sorensen Tampon Çözeltisi 

 

Tampon A ve tampon B olmak üzere iki stok çözelti halinde hazırlanmış olup, 

oda sıcaklığında kapalı kaplarda saklanır. Bu çözeltiler çalışmanın amacına uygun 

olarak birbiriyle değişik miktarlarda karıştırılarak kullanılmıştır.  

 

Tampon A: 11. 34 gr. KH2PO4 250 ml saf su içinde eritilmiştir (pH 4.8).    

Tampon B: 14. 83 gr. Na2HPO4 250 ml saf su içinde eritilmiştir (pH 9.3). 
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3.1.9. Giemsa 

 

Giemsa boyası Merck firmasından (Cat. no. 9204) temin edilmiş olup, 

deneylerimizde sorensen tamponu içerisinde hazırlanmış %5 Giemsa kullanılmıştır 

(5ml Tampon A + 5ml Tampon B + 5ml Giemsa + 85ml destile su). Boya her 

seferinde taze hazırlanmış ve filtre kağıdı ile süzülmüştür. 

 

3.1.10. Entellan 

 

Şeffaf preparat kapatma solüsyonudur (Merck, Cat. no. 7961). Preparatlar 

daimi hale getirilirken kullanılmıştır.  

 

3.1.11. Nitrik Asit 

 

Lamları temizlemek amacıyla kullanılan nitrik asitin 1 N stok çözeltisi 

hazırlanmıştır. Bu çözelti plastik bir şişede saklanarak tekrar tekrar kullanılmaktadır.  

 

3.2. Kullanılan Deney Ekipmanları 

 

3.2.1. Hassas Terazi 

 

Hava akımlarına karşı özel cam paravanlarla korunan ve 0,0001 gr 

hassasiyetindeki GEC AVERY marka terazi kimyasalların tartılmasında 

kullanılmıştır. 

 

3.2.2. Santrifüj 

 

Rotor çapı 21 cm olan ve 4000 rpm’e kadar yükselebilen devir hızı, 99 dk.’lık 

zaman ayarlayıcı ve 28 tüp kapasiteli HETTICH UNIVERSAL marka santrifüj 

çalışmalarda kullanılmıştır. 
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3.2.3. Mikroskop 

 

Koordinat cetveli ve immersiyon objektifi olan OLYMPUS marka binoküler 

ışık mikroskobu preparat incelemeleri sırasında kullanılmıştır. Fotoğraflar ise yine 

Olympus marka mikroskopta dijital olarak çekilmiştir.   

 

3.2.4. İnkübatör 

 

Dedeoğlu marka 0ºC–100ºC ayarlanabilir inkübatör deneyde bazı çözeltilerin 

37ºC’ye ısıtılmasında kullanılmıştır. 

 

3.3. Lamların Temizlenmesi 

 

Hücre preparatlarının yapımından 2 gün önce, kendinden etiketli lamlar şaleye 

(camdan yapılmış kaburgalı lam kabına) dizilerek üzerlerini iyice örtecek şekilde 1 N 

HNO3 konulmuştur. Şalenin ağzı kapatılarak bu şekilde 24 saat bekletilmiştir. Süre 

bitiminde lamlar yarım saat akan çeşme suyunda iyice yıkanmıştır. 3-4 defa destile 

sudan geçirildikten sonra, lam bulunan şale destile su ile doldurularak buzdolabında 

saklanmıştır. Bu lamlar, preparat yapılacağı zaman buzdolabından çıkartılarak soğuk 

halde kullanılmıştır.  

 

3.4. Kromozom İncelemeleri İçin Deney Hayvanlarına Carvacrol, Thymol ve 

EC’nin Verilmesi, Preparatların Hazırlanması ve Boyanması 

 

3.4.1. Deney Hayvanlarına Carvacrol, Thymol ve EC’nin Verilmesi 

 

Carvacrol, Thymol ve Etil Carbamate deney hayvanlarına intraperitonal (i.p.) 

yolu ile verilmiştir.  

Sağlıklı 12-16 haftalık yaklaşık 200 gr ağırlığında genç erişkin albino sıçanlar 

çalışmamızda deney hayvanı olarak kullanılmıştır. Carvacrol’ün her muamele dozu 

(10, 30, 50 ve 70 mg/kg vücut ağırlığı) ve muamele süresi (6, 12 ve 24 saat) için, 
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thymol’ün her muamele dozu (40, 60, 80 ve 100 mg/kg vücut ağırlığı) ve muamele 

süresi (6, 12 ve 24 saat) için 2 dişi ve 2 erkek sıçan kullanılmıştır. Carvacrol ve 

thymol DMSO içerisinde eritilerek belirlenen konsantrasyon ve muamele süreleri 

için karın zarı içine enjekte edilmiş, hayvanlara belirlenen konsantrasyonlarda 

carvacrol ve thymol verildikten 6, 12 ve 24 saat sonra preparat yapma işlemine 

geçilmiştir.  

Pozitif kontrol olarak kullandığımız ethyl carbamate 400 mg/kg vücut ağırlığı 

olacak şekilde tek doz olarak 3 ayrı muamele süresinde (6, 12 ve 24 saat) 

intraperitonal yolla deney hayvanlarına verilmiş, muamele sürelerinin bitiminden 

sonra preparat yapma işlemine geçilmiştir.  

Ayrıca çözücü kontrol grubu (1000 µl/kg DMSO verilen sıçanlar) ile 

muamelesiz kontrol grubu da kullanılmıştır.  

 

3.4.2. Kromozom İncelemeleri İçin Preparatların Hazırlanması 

 

Carvacrol ve thymol’ün enjeksiyonundan 6, 12 ve 24 saat sonra preparatlar 

hazırlanmıştır. Bu preparasyon işleminden 2 saat önce ise mitoz bölünmeyi metafaz 

safhasında durdurmak için stok kolşisin çözeltisinden 3 mg/kg vücut ağırlığındaki 

doz hayvanın karın zarına enjekte edilmiştir. Süre sonunda hayvanlar eterle 

bayıltıldıktan sonra boynu kırılmak suretiyle öldürülmüş, sonra hayvanın arka 

bacakları kesilerek vücudundan ayrılmış, bacaktaki kaslar kemikten bistüri ile 

kazınarak alınmış ve daha sonra kemiğin proksimal ucu (vücuda yakın olan kısmı) 

ilik kanalı açıklığına kadar makasla kesilmiştir. İçine yaklaşık 2 ml 37ºC’de ısıtılmış 

serum fizyolojik eriyiği (% 0.9 NaCl) çekilen enjektör ile açılan ilik kanalına 

girilerek kemik iliği hücreleri enjektör içine çekilmiş, sonra ilik kanalına fizyolojik 

eriyik verilip çekilerek kemik iliğinin tamamının enjektör içine alınması 

sağlanmıştır. Her iki uyluk kemiği için aynı işlem tekrarlanmış, kemiğin dıştan 

görünümü beyaz şeffaf bir hal aldığında iliğin tamamının alındığı anlaşılmıştır. Eğer 

enjektör içine çekilen ilik kaba partiküllü bir haldeyse enjektör çalkalanarak 

partiküllerin dağılması sağlanmış ve böylece homojen dağılmış hücre süspansiyonu 

elde edilmiştir. Hücre süspansiyonu santrifüj tüpüne aktarılmış ve sonra 2000 
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devir/dk.’da 5 dk. santrifüj edilmiştir. Süre sonunda tüpteki hücresiz hafif bulanık üst 

sıvı pastör pipeti yardımıyla tüpün dibinde yaklaşık 1 ml kalıncaya kadar alınmıştır. 

Sonra dipteki hücreler tekrar homojenize edilmiş ve daha önce inkübatörde 37ºC’de 

ısıtılmış hipotonik eriyik (% 0.4 KCl) damla damla tüpe ilave edilmiş, hücreler her 

hipotonik eriyik ilavesinde resüspanse edilmiştir. Hücrelerin kümeleşmemesi için bu 

işlem oldukça yavaş yapılmıştır. Her tüpe 5 ml hipotonik eriyik ilave edilmiş ve 

hücreler 37ºC’deki inkübatörde 37 dk. hipotonik eriyikle muamele edilmiştir. Bu 

muamele süresi denemelerle tespit edilmiş olup, hücrelerde optimum şişmeyi 

gerçekleştirmektedir. Süre sonunda tüpler 1100 devir/dk.’da 20 dk. santrifüj 

edilmiştir. Sonra süpernatant (tüpün üstündeki sıvı) tüpte 1 ml sıvı kalıncaya kadar 

alınmış ve atılmıştır. Dipteki hücreleri ihtiva eden sıvı pipet yardımıyla homojenize 

edilmiş, sonra taze hazırlanmış soğuk fiksatiften tüplere damla damla ilave 

edilmiştir. Bütün tüplere aynı işlem yapılmıştır. Tüm tüplerde fiksatif miktarı 5 ml’ye 

tamamlanmış ve hücreler oda sıcaklığında 20 dk. fikse edilmiştir. Süre sonunda 

hücre süspansiyonu tekrar 1100 devir/dk.’da 20 dk. santrifüj edilmiş ve hücrelerin 

tüpün dip kısmında toplanması sağlanmıştır. Fiksatifle muamele 2 kere 

tekrarlanmıştır. Son fiksatif ile muamele ve santrifüj işleminden sonra, tüpün dibinde 

hücreleri ihtiva eden sıvı yaklaşık 0.75 ml kalacak şekilde süpernatant atılmıştır. 

Pastör pipetiyle hücreler sıvı içerisinde homojen hale getirilmiştir. Eğer dipteki sıvı 

çok bulanıksa hücre yoğunluğunun fazla olduğuna karar verilmiştir ve az miktarda 

fiksatif ilavesi yapılmıştır. Bu hücre süspansiyonundan çok az miktarda pastör 

pipetine çekilerek 80 cm yükseklikten daha önce temizlenmiş ve destile su içerisinde 

buzdolabında bekletilen lamlar üzerine ayrı ayrı yerlere olmak üzere her lama 3 

damla damlatılmıştır. Bu şekilde hazırlanmış preparatlar kurumak üzere kapalı bir 

yerde oda sıcaklığında 24 saat bekletilmiştir. 

 

3.4.3. Preparatların Boyanması 

 

Oda sıcaklığında kurumuş bir günlük preparatlar % 5’lik Giemsa boyasıyla 

boyanmıştır. Bu konsantrasyondaki boya 5 ml tampon A + 5 ml tampon B + 5 ml 

Giemsa’nın saf su ile 100 ml’ye tamamlanmasıyla hazırlanmıştır. Bu boya eriyiği 
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filtre kağıdı ile dik bir şaleye süzülmüştür ve preparatlar bu şaleye yerleştirilmiştir. 

Preparatların burada 15 dk. boyanması sağlanmıştır (bu süre denemeyle 

bulunmuştur). Boyadan çıkarılan preparatlar 3 ayrı kaptaki saf sudan geçirilerek fazla 

boyanın akması sağlanmış ve preparatlar dik bir şekilde yerleştirilerek kurumaya 

bırakılmıştır. Kuruyan preparatlar entellan ile kapatılarak daimi hale getirilmiştir. 

Entellan kuruduktan sonra (en az iki gün) bu preparatlarda mikroskobik incelemeler 

yapılmıştır. 

 

3.5. Mikroskobik İncelemeler 

 

Hazırlanmış olan daimi preparatlar Olympus marka binoküler ışık 

mikroskobunda  immersiyon objektifi ile  incelenmiştir (10 x 100 = 1000 

büyütmede). 

 

3.5.1. Kromozom Anormalliklerinin (KA) (Chromosome Aberration=CA) ve 

Mitotik İndeksin (MI) Saptanması 

 

3.5.1.1. Kromozom Anormalliklerinin Saptanması 

 

Her bir hayvandan hazırlanan preparatlarda kromozomları iyi dağılmış 100 ve 

her grup için toplam 400 metafaz plağı incelenerek kromozom anormallikleri tespit 

edilmiştir. Bu hücreler içinde gözlediğimiz kromozom yapı ve sayı anormallikleri 

kaydedilmiştir. İncelenen bu 100 hücre içinde yapısal, sayısal ve total kromozom 

anormalliklerinin yüzdeleri saptanmıştır. 

 

3.5.1.2. Mitotik İndeksin (MI) Saptanması 

 

Test maddelerinin mitoz bölünme üzerindeki etkileri MI’in belirlenmesi ile 

saptanmıştır. Bu amaçla her hayvan için 3000 ve her grup için toplam 12.000 hücre 

sayılmış ve bunlar arasındaki metafaz (bölünen hücrelerin tamamı metafaz 

devresinde olduğundan) devresinde olan hücreler saptanarak kaydedilmiştir. Her bir 
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hayvanın incelenen 3000  hücresi içinde metafaz devresindeki hücrelerin oranı yüzde 

cinsinden hesaplanarak her bir hayvan için MI saptanmıştır. 

 

3.6. Mikroskopta Fotoğraf Çekme 

 

Fotoğraf çekme işlemi, Olympus marka (Olympus CX31RTSF; 7,1 Megapixel) 

trinoküler mikroskoba bağlı digital fotoğraf makinesinde 1000 büyütmede 

yapılmıştır. İncelemeler esnasında saptanan bazı ilginç kromozom anormalliklerine 

ait örneklerin fotoğrafları çekilmiştir.  

 

3.7. İstatistik Analiz ve Sonuçların Değerlendirilmesi 

 

Muameleli gruplardan elde edilen yapısal, sayısal ve total kromozom 

anormalliklerinin yüzdeleri ile Mitotik Indeks t-test metoduna göre hem muamelesiz 

kontrol, hem çözücü kontrol (DMSO) hem de pozitif kontrol olan EC ile muamele 

edilen hayvanların preparatlarından elde edilen sonuçlar ile karşılaştırılmıştır. Doz 

etki ilişkisini belirlemek için korelasyon katsayısı bulunmuş ve regresyon eğrisi 

çizilmiştir. Mikroskobik incelemelerden elde edilen sonuçlar tablolar ve grafikler 

halinde verilmiştir. 
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4. BULGULAR 

 

4.1. Carvacrol’ün Sıçanlara İntraperitonal Yolla Enjekte Edilmesinden 6, 12 ve 

24 Saat Sonra Kemik İliği Hücrelerinde Yapısal, Sayısal ve Total 

Kromozom Anormallikleri ile Mitoz Bölünme Üzerine Etkisi 

 

4.1.1. Carvacrol’ün Sıçanlara İntraperitonal Yolla Enjekte Edilmesinden 6, 12 

ve 24 Saat Sonra Kemik İliği Hücrelerinde Yapısal, Sayısal ve Total 

Kromozom Anormallikleri Üzerine Etkisi 

 

Sıçanların (2 dişi+2 erkek) carvacrol ile muamele edilmelerinden sonra kemik 

iliği hücrelerinde ortaya çıkan yapısal, sayısal ve total kromozom anormallikleri ile 

mitotik indeksin, muamelesiz kontrol, çözücü kontrol (DMSO) ve pozitif kontrol 

(EC)’de elde edilen değerlerle karşılaştırılmıştır (Çizelge 4.1.). Sonuçlar sırasıyla 6, 

12 ve 24 saatlik muamele sürelerinde carvacrol’ün yapısal, sayısal ve total KA 

sayıları üzerindeki etkileri şeklinde açıklanmıştır. 

Carvacrol, 6 saatlik muamele süresinde yapısal kromozom anormalliklerini 

tüm dozlarda (10, 30, 50 ve 70 mg/kg’lık vücut ağırlığı) hem muamelesiz kontrol ve 

hem de çözücü kontrole göre istatistiksel olarak önemli derecede arttırmıştır (Çizelge 

4.1). Yapısal kromozom anormalliklerindeki bu artışın doza bağlı olduğu 

saptanmıştır (Şekil 4.1 ve Şekil 4.4). Fakat carvacrol yapısal KA sayısını EC kadar 

artıramamıştır. Bu çalışmada carvacrol’ün sayısal KA sayısını tüm muamele 

dozlarında artırmadığı saptanmıştır (Şekil 4.2). Halbuki carvacrol total KA sayısını 

tüm dozlarda ve doza bağlı bir şekilde artırdığı gözlenmiştir (Şekil 4.3 ve Şekil 4.5). 

Carvacrol’ün total KA sayısını artırmadaki etkisi pozitif kontrol EC kadar 

olamamıştır.  

Carvacrol’ün 12 saatlik muamele süresinde yapısal kromozom aberasyonlarını 

muamelesiz kontrol ve çözücü kontrole göre önemli ölçüde ve doza bağlı arttırırken, 

bu artış ilk 3 dozda pozitif kontroldeki kadar olmamıştır (Çizelge 4.1, Şekil 4.1 ve 

Şekil 4.6). Halbuki carvacrol en yüksek doz olan 70 mg/kg’lık dozda yapısal KA 

sayısını EC kadar artırmıştır. Aynı muamele süresinde carvacrol sayısal KA sayısını 
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etkileyememiştir (Şekil 4.2). Yine 12 saatlik muamele süresinde carvacrol total KA 

sayısını muamelesiz kontrol ve çözücü kontrole göre önemli ölçüde arttırırken bu 

artışın en yüksek doz hariç pozitif kontrol kadar olmadığı bulunmuştur. Yine 

carvacrol en yüksek dozda total KA sayısını EC kadar artırmıştır (Şekil 4.3). 

Carvacrol 12 saatlik muamele süresinde total KA sayısını doza bağlı olarak artırdığı 

saptanmıştır (Şekil 4.7). 

Carvacrol, 24 saatlik muamele süresinde tüm dozlarda yapısal kromozom 

aberasyonlarını muamelesiz ve çözücü kontrollere göre önemli derecede artırırken 

(Çizelge 4.1 ve Şekil 4.1), sayısal kromozom aberasyonlarını düşük dozda kontrole 

göre ve en yüksek iki dozda da (50 ve 70 mg/kg) hem kontrol hem de çözücü 

kontrole göre önemli derecede artırmıştır (Çizelge 4.1 ve Şekil 4.2). Carvacrol, en 

yüksek dozda sayısal KA sayısını EC kadar indüklemiştir. Carvacrol, 24 saatlik 

muamele süresinde total KA sayısını muamelesiz ve çözücü kontrole nazaran 

istatistiksel olarak önemli derecede artırırken, sadece en yüksek dozda bu artışın EC 

kadar olduğu saptanmıştır (Çizelge 4.1 ve Şekil 4.3). Carvacrol 24 saatlik muamele 

süresinde hem yapısal KA sayısını (Şekil 4.8) hem de total KA sayısını (Şekil 4.9) 

doza bağlı olarak artırmıştır. 
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Çizelge 4.1. Carvacrol ile muamele edilen sıçan kemik iliği hücrelerinde yapısal, sayısal ve total kromozom anormallikleri ile mitotik 
indeks sonuçları 

              Test                 Mua.          Kons.                Yapısal KA*                Sayısal KA*    Yapısal KA                    Sayısal KA             Total KA+ SE                 MI+SE (%)          
           Maddesi            Süresi         mg/kg                B’               B’’                   P                    +SE (%)                        +SE (%)                 (Yap.+Say.) 
                                     (Saat)            v.a.      

Kontrol    -       - - - -       -       -                          - 5.61+0.21 
DMSO   6 1000 µl/kg 2 - 1 0.50+0.28           0.25+0.25  0.75+0.47 4.91+0.06 

EC  6 400 11 16 6 6.75+0.47 1.50+0.28  8.25+0.47 3.61+0.29 
Carvacrol   6 10 7 4 - 2.75+0.47a²b¹c²       - 2.75+0.47a²b¹c³     4.42+0.21a¹c¹ 

  30 8 6 1 3.50+0.64a¹b¹c¹  0.25+0.25c¹ 3.75+0.47a²b²c²  4.38+0.18a²c¹ 
  50 7 8 3 3.75+0.62a²b¹c¹ 0.75+0.47  4.50+0.28a³b³c³ 4.09+0.08a³b²c¹ 
  70 7 10 2 4.25+0.25a³b³c²    0.50+0.28c¹ 4.75+0.47a²b²c² 4.02+0.21a²b¹ 

DMSO   12 1000 µl/kg 3 - 4 0.75+0.25 1.00+0.40 1.75+0.25 4.45+0.13 
EC  12 400 23 17 11 10.00+1.58 2.75+0.25  12.75+1.54 2.60+0.18 

Carvacrol   12 10 9 13 4 5.50+0.86a²b¹c¹ 1.00+0.40c¹ 6.50+0.86a³b¹c² 3.94+0.28a²c¹ 
  30 5 18 5 5.75+0.75a²b²c¹   1.25+0.47  7.00+0.70a²b²c² 3.74+0.54a¹ 
  50 10 18 7 7.00+0.70a²b²c¹  1.75+0.62 8.75+1.03a²b²c² 3.24+0.25a²b¹ 
  70 14 25 14 9.75+2.46a¹b¹  3.50+1.25   13.25+2.78a¹b¹   2.86+0.07a³b³c¹ 

DMSO   24 1000 µl/kg 6 - 5 1.50+0.28 1.25+0.25 2.75+0.47  4.35+0.20 
EC  24 400 60 36 22 24.00+3.67 5.50+0.95 29.50+3.37 2.51+0.09 

Carvacrol   24 10 13 12 10 6.25 +1.10a¹b¹c³  2.50+0.50a¹c²   8.75+1.37a²b¹c³ 3.29+0.47a¹ 
  30 22 12 10 8.50 +1.19a²b²c³  2.50+0.64a¹c¹  11.00+1.47a²b¹c³   2.89+0.42a²b¹ 
  50 45 25 13 17.50+1.04a³b³c²  3.25+0.25a³b²c²  20.75+0.85a³b³c²  2.34+0.16a³b³ 
  70 51 35 17 21.50+1.25a³b³c¹  4.25+0.47a²b²  25.75+1.60a³b³ 2.44+0.15a³b³ 

*B’: Kromatid tipi, B’’: Kromozom tipi anormallikler, *P: Poliploidi 
a: Kontrol ile karşılaştırmada fark önemli  
b: DMSO ile karşılaştırmada fark önemli 
c: Pozitif kontrol ile karşılaştırmada fark önemli 
1: P≤ 0.05;        2: P≤0.01          3: P≤0.001 
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Şekil 4.1. Farklı dozlarda carvacrol verildikten 6, 12 ve 24 saat sonra sıçan 

kemik iliği hücrelerindeki yapısal KA.  
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Şekil 4.2. Farklı dozlarda carvacrol verildikten 6, 12 ve 24 saat sonra sıçan 

kemik iliği hücrelerindeki sayısal KA.  
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Şekil 4.3. Farklı dozlarda carvacrol verildikten 6, 12 ve 24 saat sonra sıçan 

kemik iliği hücrelerinde total (yapısal+sayısal) KA.  
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Şekil 4.4. Farklı dozlarda carvacrol verildikten 6 saat sonra sıçan kemik iliği 

hücrelerinde yapısal KA’nın doza bağlı artışını gösteren korelasyon 
katsayısı ve regresyon eğrisi (*:P<0.05).  
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Şekil 4.5. Farklı dozlarda carvacrol verildikten 6 saat sonra sıçan kemik iliği 

hücrelerinde total KA’nın doza bağlı artışını gösteren korelasyon 
katsayısı ve regresyon eğrisi (*:P<0.05). 
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Şekil 4.6. Farklı dozlarda carvacrol verildikten 12 saat sonra sıçan kemik iliği 

hücrelerinde yapısal KA’nın doza bağlı artışını gösteren korelasyon 
katsayısı ve regresyon eğrisi (*:P<0.05).  
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Şekil 4.7. Farklı dozlarda carvacrol verildikten 12 saat sonra sıçan kemik iliği 

hücrelerinde total KA’nın doza bağlı artışını gösteren korelasyon 
katsayısı ve regresyon eğrisi (*:P<0.05). 
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Şekil 4.8. Farklı dozlarda carvacrol verildikten 24 saat sonra sıçan kemik iliği 

hücrelerinde yapısal KA’nın doza bağlı artışını gösteren korelasyon 
katsayısı ve regresyon eğrisi (*:P<0.05). 
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Şekil 4.9. Farklı dozlarda carvacrol verildikten 24 saat sonra sıçan kemik iliği 

hücrelerinde total KA’nın doza bağlı artışını gösteren korelasyon 
katsayısı ve regresyon eğrisi (*:P<0.05). 

 

 

 

4.1.2. Carvacrol’ün Sıçanlara İntraperitonal Yolla Enjekte Edilmesinden 6, 12, 

24 Saat Sonra Kemik İliği Hücrelerinde Mitoz Bölünme Üzerine Etkisi 

 
Carvacrol’ün mitoz bölünme üzerindeki etkisi MI’in saptanması yoluyla 

bulunmuştur. Carvacrol tüm dozlarda ve muamele sürelerinde (6, 12 ve 24 saat) MI’i 

kontrole ve özellikle yüksek dozlarda da (50 ve 70 mg/kg v.a.) çözücü kontrole 

nazaran önemli derecede düşürmüştür. Özellikle carvacrol 24 saatlik muamele 

süresinde ve tüm dozlarda MI’i EC kadar düşürmüştür (Çizelge 4.1 ve Şekil 4.10). 

Ayrıca carvacrol’ün 6 ve 12 saatlik muamele sürelerinde MI’i düşürmesinin doza 

bağlı olarak gerçekleştiği saptanmıştır (Şekil 4.11 ve Şekil 4.12). 
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Şekil 4.10. Farklı dozlarda carvacrol verildikten 6, 12 ve 24 saat sonra sıçan 

kemik iliği hücrelerinde MI. 
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Şekil 4.11. Farklı dozlarda carvacrol verildikten 6 saat sonra sıçan kemik iliği 

hücrelerinde MI’nın doza bağlı azalmasını gösteren korelasyon 
katsayısı ve regresyon eğrisi (*:P<0.05). 
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Şekil 4.12. Farklı dozlarda carvacrol verildikten 12 saat sonra sıçan kemik iliği 

hücrelerinde MI’nın doza bağlı azalmasını gösteren korelasyon 
katsayısı ve regresyon eğrisi (*:P<0.05). 

 
 

 

 

 

4.2. Thymol’ün Sıçanlara İntraperitonal Yolla Enjekte Edilmesinden 6, 12 ve 24 

Saat Sonra Kemik İliği Hücrelerinde Yapısal, Sayısal ve Total Kromozom 

Anormallikleri ile Mitoz Bölünme Üzerine Etkisi 

 

4.2.1. Thymol’ün Sıçanlara İntraperitonal Yolla Enjekte Edilmesinden 6, 12 ve 

24 Saat Sonra Kemik İliği Hücrelerinde Yapısal, Sayısal ve Total 

Kromozom Anormallikleri Üzerine Etkisi 

 

Sıçanların (2 dişi+2 erkek) thymol ile muamele edilmelerinden sonra kemik 

iliği hücrelerinde ortaya çıkan yapısal, sayısal ve total kromozom anormallikleri ile 

mitotik indeks, muamelesiz kontrol, çözücü kontrol (DMSO) ve pozitif kontrol 

(EC)’de elde edilen değerlerle karşılaştırılmıştır (Çizelge 4.2.). Sonuçlar sırasıyla 6, 

12 ve 24 saatlik muamele sürelerinde thymol’ün yapısal, sayısal ve total KA sayıları 

üzerindeki etkileri şeklinde açıklanmıştır. 
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Thymol, 6 saatlik muamele süresinde ve tüm dozlarda (40, 60, 80 ve 100 

mg/kg’lık vücut ağırlığı) yapısal kromozom aberasyonlarını muamelesiz kontrol ve 

çözücü kontrole göre önemli derecede attırmıştır (Çizelge 4.2 ve Şekil 4.13). Hatta 

bu artış en yüksek iki dozda pozitif kontrol kadar olmuştur. Ayrıca thymol’ün 6 

saatlik muamele süresinde yapısal KA sayısını doza bağlı olarak artırdığı 

saptanmıştır (Şekil 4.16). Bu muamele süresinde thymol, sayısal kromozom 

aberasyonlarını en yüksek iki dozda muamelesiz kontrol ve çözücü kontrole göre 

önemli derecede artırmış, hatta 100 mg/kg’lık dozda sayısal KA oranındaki artışın 

EC’den daha fazla olduğu saptanmıştır (Çizelge 4.2 ve Şekil 4.14). Thymol sayısal 

KA’nı doza bağlı olarak artırmıştır (Şekil 4.17). Aynı muamele süresinde thymol tüm 

dozlarda total KA sayısını her iki kontrole göre önemli derecede artırmış, hatta bu 

artış en düşük doz hariç EC kadar olmuştur (Çizelge 4.2 ve Şekil 4.15). Thymol’ün 6 

saatlik muamele süresinde total KA oranını da doza bağlı olarak artırdığı 

saptanmıştır (Şekil 4.18). 

Thymol’ün, 12 saatlik muamele süresinde ve tüm dozlarda (40, 60, 80 ve 100 

mg/kg’lık vücut ağırlığı) yapısal kromozom aberasyonlarını hem muamelesiz kontrol 

ve hemde çözücü kontrole göre önemli derecede artırdığı (Çizelge 4.2 ve Şekil 4.13) 

ve bu artışın doza bağlı bir durum gösterdiği saptanmıştır (Şekil 4.19). Hatta thymol 

en yüksek doz olan 100 mg/kg konsantrasyonunda yapısal KA sayısını EC kadar 

artırdığı saptanmıştır. Aynı muamele süresinde thymol, sayısal kromozom 

aberasyonlarını sadece en yüksek dozda (100mg/kg) muamelesiz kontrol ve çözücü 

kontrole göre önemli derecede artırmıştır (Çizelge 4.2 ve Şekil 4.14). Thymol aynı 

muamele süresinde ve tüm konsantrasyonlarda total (yapısal ve sayısal) 

anormallikleri hem muamelesiz kontrol hem de çözücü kontrole göre önemli 

derecede artırmış, hatta en yüksek dozda bu artışın EC kadar olduğu görülmüştür 

(Çizelge 4.2 ve Şekil 4.15). Thymol 12 saatlik muamele süresinde total KA sayısını 

doza bağlı olarak artırmıştır (Şekil 4.20).  
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Çizelge 4.2. Thymol ile muamele edilen sıçan kemik iliği hücrelerinde yapısal, sayısal ve total kromozom anormallikleri ile mitotik 
indeks sonuçları 

              Test                 Mua.          Kons.                   Yapısal KA*             Sayısal KA*       Yapısal KA                    Sayısal KA             Total KA+ SE                    MI+SE (%)          
           Maddesi            Süresi         mg/kg                    B’              B’’                   P                     +SE (%)                        +SE (%)               (Yap.+Say.) 
                                     (Saat)            v.a.      

Kontrol - -                   -               -  -        -                  -                          -  5.61+0.21 
DMSO 6 1000 µl/kg 2 - 1 0.50+0.28           0.25+0.25  0.75+0.47 4.91+0.06 

EC 6 400 11 16 6 6.75+0.47 1.50+0.28  8.25+0.47 3.61+0.29 
Thymol 6 40 8 8 8 4.00+0.40a²b²c² 2.00+0.57a¹ 6.00+0.91a²b²c¹ 4.70+0.08a²c³ 

  60 8 12 9 5.00+0.40a³b²c¹ 2.25+0.75 7.25+0.47a³b³     3.94+0.11a³b² 
  80 7 14 9 5.25+0.75a²b² 2.25+0.62a¹b¹ 7.50+0.86a²b² 3.76+0.14a³b² 
  100 15 10 10 6.25+0.62a²b²    2.50+0.28a²b²c¹  8.75+0.75a³b²  3.74+0.28a²b¹ 

DMSO 12 1000 µl/kg 3 - 4 0.75+0.25 1.00+0.40 1.75+0.25 4.45+0.13 
EC 12 400 23 17 11 10.00+1.58 2.75+0.25  12.75+1.54 2.60+0.18 

Thymol 12 40 11 6 7 4.25+0.47a²b²c³  1.75+0.47a¹ 6.00+0.81a²b¹c² 3.99+0.22a²c² 
  60 9 12 10 5.00+0.40a³b²c³  2.50+0.95  7.50+1.32a¹b¹c¹    3.58+0.16a³b¹c² 
  80 10 14 9 6.00+0.40a³b³c²  2.25+0.47a¹ 8.25+0.75a²b²c² 3.58+0.12a³b²c² 
  100 18 18 14 9.00+1.29a²b² 3.50+0.64a¹b¹ 12.50+1.44a²b² 3.42+0.09a³b²c² 

DMSO 24 1000 µl/kg 6 - 5 1.50+0.28 1.25+0.25 2.75+0.47  4.35+0.20 
EC 24 400 60 36 22 24.00+3.67 5.50+0.95 29.50+3.37 2.51+0.09 

Thymol 24 40 19 18 7 9.25+1.60a²b¹c²   1.75+1.10c¹ 11.00+2.48a¹b¹c²  2.86+0.27a²b¹ 
  60 41 20 11 15.25+1.18a³b³c² 2.75+1.18 18.00+0.81a³b³c³  2.51+0.11a³b³ 
  80 38 28 13 16.50+1.04a³b³c² 3.25+0.47a²b¹c¹ 19.75+1.03a³b³c² 2.54+0.11a³b³ 
  100 53 35 17 22.00+0.40a³b³c¹  4.25+1.25a¹ 26.25+1.31a³b³   2.19+0.12a³b³ 

*B’: Kromatid tipi, B’’: Kromozom tipi anormallikler, *P: Poliploidi 
a: Kontrol ile karşılaştırmada fark önemli  
b: DMSO ile karşılaştırmada fark önemli 
c: Pozitif kontrol ile karşılaştırmada fark önemli 
1: P≤ 0.05;        2: P≤0.01          3: P≤0.001 
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Thymol, 24 saatlik muamele süresinde yapısal kromozom aberasyonlarını 

kontrol ile çözücü kontrole göre önemli ölçüde ve doza bağlı olarak arttırmıştır. 

Ancak bu artış pozitif kontroldeki kadar olmamıştır (Çizelge 4.2, Şekil 4.13 ve Şekil 

4.21). Aynı muamele süresinde thymol, sayısal kromozom aberasyonlarını kontrol ve 

eritici kontrole göre sadece en yüksek iki dozda arttırmıştır (Çizelge 4.2 ve Şekil 

4.14). Sayısal KA oranının artırılmasının doza bağlı olarak gerçekleştiği saptanmıştır 

(Şekil 4.22). Aynı muamele süresinde hem yapısal hem de sayısal anormallikleri 

içeren total KA yüzdesi hem muamelesiz kontrol hem de çözücü kontrole göre 

önemli derecede artırılırken bu artışın en yüksek dozda EC kadar olduğu görülmüştür 

(Çizelge 4.2, Şekil 4.15). 24 saatlik muamele süresinde de thymol total KA sayısını 

doza bağlı olarak artırmıştır (Şekil 4.23). 
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Şekil 4.13. Farklı dozlarda thymol verildikten 6, 12 ve 24 saat sonra sıçan kemik 

iliği hücrelerinde yapısal KA.  
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Şekil 4.14. Farklı dozlarda thymol verildikten 6, 12 ve 24 saat sonra sıçan kemik 

iliği hücrelerinde sayısal KA.  
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Şekil 4.15. Farklı dozlarda thymol verildikten 6, 12 ve 24 saat sonra sıçan kemik 

iliği hücrelerinde total (yapısal+sayısal) KA.  
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Şekil 4.16. Farklı dozlarda thymol verildikten 6 saat sonra sıçan kemik iliği 

hücrelerinde yapısal KA’nın doza bağlı artışını gösteren korelasyon 
katsayısı ve regresyon eğrisi (*:P<0.05). 
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Şekil 4.17. Farklı dozlarda thymol verildikten 6 saat sonra sıçan kemik iliği 

hücrelerinde sayısal KA’nın doza bağlı artışını gösteren korelasyon 
katsayısı ve regresyon eğrisi (*:P<0.05). 
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Şekil 4.18. Farklı dozlarda thymol verildikten 6 saat sonra sıçan kemik iliği 

hücrelerinde total KA’nın doza bağlı artışını gösteren korelasyon 
katsayısı ve regresyon eğrisi (*:P<0.05). 
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Şekil 4.19. Farklı dozlarda thymol verildikten 12 saat sonra sıçan kemik iliği 

hücrelerinde yapısal KA’nın doza bağlı artışını gösteren korelasyon 
katsayısı ve regresyon eğrisi (*:P<0.05). 
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Şekil 4.20. Farklı dozlarda thymol verildikten 12 saat sonra sıçan kemik iliği 

hücrelerinde total KA’nın doza bağlı artışını gösteren korelasyon 
katsayısı ve regresyon eğrisi (*:P<0.05). 
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Şekil 4.21. Farklı dozlarda thymol verildikten 24 saat sonra sıçan kemik iliği 

hücrelerinde yapısal KA’nın doza bağlı artışını gösteren korelasyon 
katsayısı ve regresyon eğrisi (*:P<0.05). 
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Şekil 4.22. Farklı dozlarda thymol verildikten 24 saat sonra sıçan kemik iliği 

hücrelerinde sayısal KA’nın doza bağlı artışını gösteren korelasyon 
katsayısı ve regresyon eğrisi (*:P<0.05). 
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Şekil 4.23. Farklı dozlarda thymol verildikten 24 saat sonra sıçan kemik iliği 

hücrelerinde total KA’nın doza bağlı artışını gösteren korelasyon 
katsayısı ve regresyon eğrisi (*:P<0.05). 
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4.2.2. Thymol’ün Sıçanlara İntraperitonal Yolla Enjekte Edilmesinden 6, 12, 24 

Saat Sonra Kemik İliği Hücrelerinde Mitoz Bölünme Üzerine Etkisi 

 

Thymol’ün mitoz bölünme üzerindeki etkisi MI bulunarak saptanmıştır. 

Thymol tüm dozlarda ve muamele sürelerinde MI’i muamelesiz kontrole nazaran 

istatistiksel olarak önemli derecede düşürmüştür. Ayrıca thymol 40 mg/kg’lık doz 

hariç 6 ve 12 saatlik muamele sürelerinde MI indeksi çözücü kontrole nazaran 

önemli derecede düşürmüş, 24 saatlik muamele süresinde ise thymol tüm dozlarda 

MI’i çözücü kontrole nazaran önemli derecede düşürmüştür (Çizelge 4.2 ve Şekil 

4.24). Hatta thymol 6 saatlik (40 mg/kg’lık doz hariç) ve 24 saatlik muamele 

sürelerinde de tüm dozlarda MI’i pozitif kontrol maddesi olan EC kadar düşürmüştür 

(Çizelge 4.2).  
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Şekil 4.24. Farklı dozlarda thymol verildikten 6, 12 ve 24 saat sonra sıçan kemik 

iliği hücrelerinde MI.  
 
 

Bu çalışmada hem carvacrol hem de thymol insan periferal lenfositlerinde 6 ve 

12 saatlik muamele sürelerinde kromozom tipi anormallikleri daha fazla indüklerken 

özellikle 24 saatlik muamele süresinde ise kromatid tip anormalliklerin daha fazla 

indüklendiği görülmektedir. Kromatid tipi anormalliklerden en fazla gözlenen 
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kromatid kırığı (Şekil 4.25 ve Şekil 4.26) ve tek kol birleşmesi (Şekil 4.27) gibi 

anormalliklerdir. Kromozom tipi anormalliklerden özellikle kardeş kromatid 

birleşmesi (sister union) (Şekil 4.28), kromozom kırığı (Şekil 4.29), fragment (Şekil 

4.30) ve disentrik kromozom oluşumu (Şekil 4.31) gözlenmiştir. Ayrıca carvacrol 24 

saatlik muamele süresinde sayısal kromozom anormalliğini indüklerken, thymol tüm 

muamele sürelerinde fakat sadece en yüksek iki dozda sayısal kromozom 

anormalliğini artırmıştır. Sayısal kromozom anormalliği genellikle poliploidi 

şeklinde (Şekil 4.32) gözlenmiştir. 

 

 
Şekil 4.25. Thymol ile muamele edilen sıçan kemik iliği hücrelerinde kromatid 

kırığı (x1000) (100 mg/kg, 24 saat, ♂). 
 
 

10 µm 
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Şekil 4.26.Carvacrol ile muamele edilen sıçan kemik iliği hücrelerinde kromatid 

kırığı (x1000) (70 mg/kg, 24 saat, ♂). 
 
 
 

 
Şekil 4.27. Carvacrol ile muamele edilen sıçan kemik iliği hücrelerinde tek kol 

birleşmesi. (x1000) (70 mg/kg, 24 saat, ♂). 

10 µm 

10 µm 
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Şekil 4.28. Carvacrol ile muamele edilen sıçan kemik iliği hücrelerinde kardeş 

kromatid birleşmesi (x1000) (50 mg/kg, 12 saat, ♂). 
 
 
 

 
Şekil 4.29. Thymol ile muamele edilen sıçan kemik iliği hücrelerinde kromozom 

kırığı (x1000) (60 mg/kg, 24 saat, ♂). 
 

10 µm 

10 µm 
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Şekil 4.30. Thymol ile muamele edilen sıçan kemik iliği hücrelerinde fragment 

(x1000) (40 mg/kg, 12 saat, ♀). 
 
 
 

 
Şekil 4.31. Thymol ile muamele edilen sıçan kemik iliği hücrelerinde disentrik 

kromozom (x1000) (100 mg/kg, 6 saat, ♂). 
 

10 µm 

10 µm 
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Şekil4.32. Thymol ile muamele edilen sıçan kemik iliği hücrelerinde poliploid 

hücre (x1000) (100 mg/kg, 24 saat, ♂). 
 

10 µm 
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5. TARTIŞMA 

 

Bu çalışmada, carvacrol ve thymol’ün in vivo sıçan kemik iliği hücrelerinde 

kromozom anormalliklerinin oluşumu ve hücre bölünmesi üzerine olan etkileri 

araştırılmıştır. Bu amaçla carvacrol ve thymol sıçanlara intraperitonal (karın zarına 

enjekte ederek) yolla verilmiştir. 6, 12 ve 24 saatlik muameleden sonra sıçan kemik 

iliğinde test maddelerinin yapısal ve sayısal KA üzerine etkileri ile sitotoksik etkileri 

incelenmiştir.  

 

5.1. Carvacrol ve Thymol’ün Sıçan Kemik İliği Hücrelerinde Kromozom 

Aberasyonu Oluşumu Üzerine Etkileri  

 

Bu çalışmada, carvacrol tüm muamele sürelerinde yapısal KA yüzdesini 

artırmış, sayısal KA yüzdesini de özellikle 24 saatlik muamele süresinde 

indüklemiştir. Thymol de sıçan kemik iliği hücrelerinde yapısal KA yüzdesini tüm 

muamele sürelerinde artırmış, tüm muamele sürelerinde fakat sadece en yüksek iki 

konsantrasyonda da sayısal KA yüzdesini indüklemiştir. Her iki test maddesi hem 

yapısal hem de sayısal KA yüzdelerini doza bağlı olarak indüklemişlerdir. 

Çalışmamızın konusu olan carvacrol ve thymol bileşenlerini içeren Thymbra 

spicata’ta yağının methanollü ekstraktlarının ve γ-terpinene’nin düşük 

konsantrasyonlarda DNA ipliklerinde kırılmaya neden olmazken yüksek 

konsantrasyonda DNA’da önemli zararlara neden olduğu tespit edilmiştir. Düşük 

konsantrasyonlarda IQ ve MMC’nin neden olduğu DNA zararlarını azalttığı tespit 

edilmiştir (Aydın ve ark., 2005). Karpouhtsis ve ark. (1998), Drosophila’da 

carvacrol’ün  güçlü bir şekilde insektisidal etki gösterdiği thymol’ün ise insektisidal 

etki göstermediği ancak Drosophila üzerinde yapılan somatik mutasyon ve 

rekombinasyon testler neticesinde ise genotoksik aktivite gösterdiği bildirilmiştir. 

İpek ve ark. (2003), insan lenfosit hücrelerinde MMC’nin varlığında carvacrol’ün 

bütün dozlarda SCE’nin oluşumunu artırmadığı, hatta MMC’nin neden olduğu SCE 

oranlarını inhibe ettiğini bildirmişlerdir. Aydın ve ark. (2005), yaptıkları çalışmada 

thyme yağının ana komponentlerinden olan carvacrol’ün 0.05 mM 
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konsantrasyonlarda IQ ve MMC’nin neden olduğu genotoksik aktivitelere karşı 

koruyucu olduğu halde 0.1mM konsantrasyondaki carvacrol DNA’da zararlara neden 

olduğu, thymol’ün ise yaklaşık 0.1mM konsantrasyonlarda DNA ipliklerinde 

kırılmaya neden olmazken 0.2mM konsantrasyonda DNA’da önemli zararlara neden 

olduğunu bildirmişlerdir. Bu çalışmalardan elde edilen sonuçlar bizim bulgularımızı 

destekler niteliktedir. İpek ve ark. (2005), carvacrol’ün metabolik aktivitenin 

yokluğunda önemli bir mutajenik aktivite gösterdiğini, her iki türde hem S9 bulunan 

hemde bulunmayan ortamlarda sırasıyla 4-nitro-o-phenylenediamine ve 2-

aminofluorene tarafından meydana getirilen mutajenitenin güçlü bir şekilde inhibe 

edildiğini ve carvacrol’ün önemli bir şekilde antimutajenik aktiviteye sahip olduğunu 

saptamışlardır. Uluslararası Toksikoloji Programı (NTP, 1990), d-carvone üzerinde 

yaptıkları çalışmada Salmonella typhimurium’da mutajenik etkiye sahip olmadığını 

ancak kardeş kromatid değişimine ve kromozomal aberasyonlara neden olduğunu 

bildirmişlerdir. Burada yapılan çalışmalar neticesinde elde edilen genotoksik, 

sitotoksik, kanserojenik ve antigenotoksik bulgular, bilim adamları tarafından genel 

olarak burada kullanılan bitkilerin içerdiği uçucu yağlara değilde bu uçucu yağların 

ana bileşenleri olan komponentlerden ileri geldiği şeklinde yorumlanmaktadır. Bu 

çalışmada da Thymbra spicata uçucu yağının ana komponentleri olan carvacrol ve 

thymol’ün sıçanlarda genotoksik etkili olduğu belirlenmiştir. 

Bu çalışmada carvacrol ve thymol’ün kuvvetli klastojenik etkiye sahip 

olduğu, bunun yanında bu iki bileşiğin aneujenik etkiye de sahip olabileceği fakat 

aneujenik etkinin klastojenik etkiye nazaran nispeten daha zayıf olduğu saptanmıştır. 

Buradan da hem carvacrol’ün hem de thymol’ün DNA molekülünün şeker fosfat 

omurgasındaki fosfodiester bağlarını koparması yoluyla yapısal kromozom 

anormalliklerine, ayrıca iğ ipliği zehiri gibi davranarak iğ ipliği mikrotübüllerinin 

oluşumunu engellemesi yoluyla sayısal kromozom anormalliğine sebep olmaktadır. 

Bundan dolayı da carvacrol ve thymol’ün genotoksik risk taşıyabileceği söylenebilir. 

Daha önce yapılan çalışmalarda da bizim bu çalışmadan elde ettiğimiz sonuçları 

desteklemiş ve Thymbra spicata’ta ana komponentlerinin özellikle yüksek dozlarda 

DNA kırıklarına sebep olduğu bildirilmiştir. 
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Bununla birlikte uçucu yağların ana komponentlerinin anti-genotoksik ve 

özellikle anti-kanserojenik etkiye sahip oldukları yönünde bir çok çalışmada 

saptanmıştır (Kuo ve ark., 1992; Ruch ve Sigler, 1994; Gaworski ve ark., 1997; 

Higashimoto ve ark., 1998; Ramos ve ark., 2003). Görüldüğü gibi, aslında uçucu 

yağların birçoğu güvenilirdir. Onların muhtemel mutajenik ve kanserojenik etkileri 

ile istenmeyen allerjik olaylar gibi yan etkileri bunların gerektiği gibi 

kullanılmamasından kaynaklanabileceği düşünülmektedir. Bugün tüm dünyada 

hekimler tarafından hastalara bitkisel ürünler reçete edilmekte ve sentetik ilaç 

kullanımı özellikle belli hastalıklarda tercih edilmemektedir. Örneğin Almanya'da 

eczane raflarında bulunan ilaçların % 70'i bitkisel ekstreler ya da tentürlerdir. Üst 

solunum yolu enfeksiyonlarında, istisnalar dışında kesinlikle antibiyotik 

başlanmamakta, bunun yerine bağışıklık sistemini güçlendiren bitkiler reçete 

edilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), tüm ülkelere genelde doğal tıp özelde 

fitoterapi konusuna daha fazla eğilmeleri çağrısında bulunmuştur. Uçucu yağlar 

kullanılırken doz ve saflıklarına özen gösterilmelidir. Doz uçucu yağların 

güvenilirliğinde oldukça önemli bir faktördür. Hayvanlar üzerinde yapılan 

çalışmalarda bazı uçucu yağların yanlış veya oldukça yüksek dozlarda kullanılması 

sonucunda tümör oluşumuna ve vücutta bir takım zararlı değişikliklere sebep 

oldukları gözlenmiştir (Qu ve ark., 1992; Shields ve ark., 1995; Chiang ve ark., 1997; 

Franzios ve ark. 1997; National Toxicology Program, 1982b; Lazutka ve ark., 2001; 

Al-Batina ve ark., 2003; Bakkali ve ark., 2005). 

Ayrıca uçucu yağların uygulanma şekilleri de önemlidir. Uçucu yağların 

uygulanmasındaki yöntemler uçucu yağa göre değişiklik gösterir. Genellikle uçucu 

yağlar kullanılırken sadece tek bir uygulama metodu kullanılması gerekir. Örneğin 

bazı uçucu yağların sadece nefes yoluyla kullanılması güvenilirdir. Eğer bu yağlar 

deri üzerinde kullanılırsa çok düşük miktarlarda bile thyme, oregano ve cinnamon 

yağlarında olduğu gibi % 3-5 oranında nörotoksik etkilerinin ortaya çıkabileceği 

bildirilmiştir (Young ve ark., 1970; Millet ve ark., 1981; Steinmetz ve ark., 1987; 

Wang ve ark., 1991; Cheng ve ark., 1992; Craing ve ark., 1994; Robles ve ark., 1999; 

Burkhard ve ark., 1999). 



 
 
5. TARTIŞMA                                                                                      Sebile AZIRAK 
 

 102

Görüldüğü gibi bitkilerin uçucu yağlarının ve ana komponentlerinin genotoksik 

etkileri aşırı doz ve uygun olmayan kullanım metotlarından da 

kaynaklanabilmektedir. Bu çalışmada çok düşük dozlarda bile hem thymol hem de 

carvacrol yapısal kromozom anormalliklerini artırmışlardır.  

Carvacrol ve thymol kimyasal yapı olarak fenol grubu bileşiklerdendir. Bir 

benzen halkasına doğrudan doğruya bir hidroksil grubunun bağlandığı bileşiklere 

fenol adı verilir. Bu nedenle; fenol, hidroksibenzen'in özel ismidir ve 

hidroksibenzenden türevlendirilmiş bileşik ailesinin genel ismidir (Cengiz, 1996; 

Solomons, 1988). Fenol çok kısa bir yarılanma ömrüne sahiptir (30.3±2.8 dk.). Çok 

hızlı bir şekilde karaciğerde metabolize olur. Sülfat ve glukuronidle birleşmiş olarak 

idrarla atılır (Fager ve Messer, 1986; Nomato ve ark. 1987). Bilindiği üzere fenolik 

bileşikler ve bunların türevleri gerek insan ve hayvan, gerekse bitkilerde sitotoksik 

ve genotoksik hasarlara sebep olmaktadır (De Marco ve ark., 1986; Williams, 1989; 

Migliore ve ark., 1990). Bu etkisini kardeş kromatid degişiminde artışa neden olan 

DNA polimerazı inhibe ederek gösterdiği düşünülmektedir. Çünkü konuyla ilgili 

olarak yapılan bir çalışmada kurşunun, toksik etkisini direkt DNA polimerazı inhibe 

ederek gösterdiği belirtilmiştir (De Marco ve ark., 1986). Ancak kontrol grubu ile 

yapılan karşılaştırmada, özellikle direkt, 1/10.000 ve 1/1000 konsantrasyonlarının 3 

saat uygulanması sonucu çok yüksek derecede anormalliğe neden olduğu 

görülmüştür. Anormalliğin oluşması konsantrasyona ve uygulama zamanına bağlı 

görülmemektedir. Çünkü en yüksek anormallik oranı direkt ve 1/10.000 

konsantrasyonlarında olurken en düşük anormallik ise 1/100 konsantrasyonda 

görülmüştür. Capasso ve Cristinzio (1992), polifenol içeren atık sularla sulanmış 

tarım alanlarında yetiştirilen bitkiler üzerinde yaptıkları çalışmada atık sudaki 

polifenol bileşiklerin profazda granülasyona, heterojen kromatin dağılımına, 

metafazda yığılmaya, anafazda köprü oluşumuna, telofazda erken veya geç 

sitokineze, hücre plağının oluşmamasına, asimetrik kromozom dağılımına ve 

kromozomlarda heterojen çözülmeler gibi değişik anormalliklere neden olduğunu 

gözlemişlerdir. Bu anormalliklerin, muhtemelen atık suyun hücrede DNA sentezi ve 

tamir mekanizmasında yer alan enzimatik reaksiyonlar üzerindeki olumsuz 

etkilerinden dolayı meydana geldiği ileri sürülmektedir (De Marco ve ark., 1986). 
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Bunların yanısıra mutajenik etki olarak kromozom yapılarında kırılmalara ve 

kromozom sayısında yüksek oranda sapmalara, nükleus parçalanmalarına ve 

mikronükleus oluşumlarına da rastlanmıştır (Aybeke ve ark., 2000). Zeytinyağı 

fabrikası atık sularının çimlenme üzerine olan etkisi incelendiğinde özellikle 1/10 ve 

1/100 gruplarının 15 ve 7,5 saatlik muamele sürelerinde tohumların hiç çimlenmediği 

tespit edilmiştir. Bulgular değerlendirildiğinde hem çimlenmenin hem de mitotik 

anormallik ve mitotik sıklığın direkt ve 1/10.000 konsantrasyonlarında diğerlerinden 

daha yüksek olduğu dikkat çekmektedir. Bu beklenmedik etki, atık sudaki fenolik 

bileşiklerin farklı konsantrasyonlardaki bulunma oranlarına bağlı olarak görülmüştür. 

Diğer bir deyişle, fenolik bileşiklerin birbirleri üzerinde aktiviteyi hızlandırıcı veya 

düşürücü olarak etkisi olmuştur. Atık su ile ilgili olarak daha önce yapılan 

çalışmalarda farklı içerik ve konsantrasyonlara maruz bırakılan bitkilerde meyve ve 

yaprak absisyonuna sebep olduğu saptanmıştır (Bartolini ve ark., 1992; Bartolini ve 

ark., 1994). Buna ilaveten “hydroxytyrozol” gibi bazı fenolik bileşikler, tohum 

üzerine “etilen” hormonuna benzer bir şekilde etki etmektedir. Dolayısıyle farklı 

fenolik bileşiklerin bitkilerin metabolik aktivitelerinde hızlandırıcı veya düşürücü 

etki gösterdikleri tespit edilmiştir (Aybeke ve ark., 2000).  

Dünya Sağlık Teşkilatı (WHO, 2001) yayınladığı raporda thymol ve 

carvacrol’ün kullanılmaya uygun olmayacak kadar tehlikeli oldukları 

belirtilmektedir.  WHO (2001) raporunda Carvacrol’ün NOEL (no observed effect 

level=etkinin görülmediği doz) değerini vermezken Thymol’ün NOEL değerinin 

1000 mg/kg/günlük dozu olduğunu bildirmiş, fakat bu değerin gerçeği 

yansıtmadığını çünkü tek bir seferde ve tekrarlanmadan verilen bir doz olduğunu da 

açıklamışlardır. Aynı raporda WHO (2001) Phenylphenol bileşiğinin günlük 

alınabilir dozunu (ADI) 0-0.2 mg/kg olarak açıklamıştır. Bu değerler bizim bu 

çalışmada kullandığımız Carvacrol ve Thymol değerlerinin oldukça altında olduğu 

görülmektedir.  Dolayısıyla Carvacrol ve Thymol gibi fenolik bileşiklerin mümkün 

olduğunca az kullanılmasının sağlık açısından oldukça gerekli olduğu söylenebilir. 
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5.2. Carvacrol ve Thymol’ün Hücre Bölünmesi Üzerine Etkisi 

 

Carvacrol intraperitonal uygulamada tüm muamele sürelerinde ve tüm 

konsantrasyonlarda mitotik indeksi kontrole göre önemli ölçüde azaltmıştır. Fakat bu 

düşüş genel olarak pozitif kontrol kadar olmamıştır. Ancak 50 ve 70 mg/kg vücut 

ağırlığı konsantrasyonunda 24 saatlik carvacrol’e maruz kalma durumunda sıçan 

kemik iliği hücrelerinde mitotik aktivite pozitif kontroldeki kadar düşmüştür. 

Thymol intraperitonal uygulamada tüm muamele sürelerinde ve tüm 

konsantrasyonlarda mitotik indeksi kontrole göre önemli ölçüde azaltmıştır. Fakat bu 

düşüş genel olarak pozitif kontrol kadar olmamıştır. Ancak 60, 80, 100 mg/kg vücut 

ağırlığı konsantrasyonlarında 24 saatlik thymol’e maruz kalma durumunda sıçan 

kemik iliği hücrelerinde mitotik aktivite pozitif kontroldeki kadar düşmüştür. 

Stammati ve ark. (1999), antifungal aktivite gösteren carvacrol ve thymol’ü 

genotoksik ve sitotoksik açıdan değerlendirilmesi için memelilerde ve 

mikroorganizmalarda yaptıkları testler neticesinde S(+)-carvone, cinnamaldehyde ile 

0,2 mM carvacrol’ün Hep-2 hücrelerinin canlılığını ve bölünmesini tamamen inhibe 

ettiğini, DNA tamir testinde de carvacrol’ün toksik etkiye sahip olduğunu 

bildirmişlerdir.  

Thymol ve carvacrol’un mitoz bölünmeyi inhibe etmeleri yoluyla sitotoksik 

etki yaptıkları anlaşılmaktadır. Epel (1963) ve ayrıca Jain ve Andsorbhoy (1988) 

kimyasalların hücre enerji üretim merkezlerinin fonksiyonlarını baskı altında 

tutmaları ve dolayısıyla ATP sentezinin azaltılması sonucu hücre bölünmesinin 

yavaşlatıldığını ve sitotoksik etkinin ortaya çıktığını bildirmişlerdir. Bazı araştırıcılar 

da kimyasal maddelerin KA’yı uyarma yoluyla sitotoksik etkiye sahip olabileceğini 

ileri sürmüşlerdir (Armstrong ve ark. 1992; Hilliard ve ark. 1998; Galloway ve ark. 

1998). Vock ve ark. (1998) ve Kirkland ve Müller (2000) bazı kimyasalların in vitro 

sitotoksik etkilerinin DNA çift iplik kırıklarının oluşmasına bağlı olarak ortaya 

çıktığını bildirmişlerdir. Bu çalışmada hem thymol hem de carvacrol DNA çift iplik 

kırıklarına sebep olarak kromozom yapı anormalliklerini artırdığı saptanmıştır. 

Muhtemelen test maddelerinin sitotoksik etkilerini bu yolla göstermişlerdir. 
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Ayrıca Madle (1993), KA içeren hücrelerin mitotik seleksiyon yoluyla 

döngüden çıkartılacağını ve dolayısıyla MI’in düşürüleceğini bildirmişlerdir. Mitotik 

seleksiyon, bölünme yönünden aktif olan hücrelerde kromozom aberasyonlu 

hücrelerin eleminasyonu olarak tanımlanabilir. Yani mitotik seleksiyon tamir 

edilemeyecek kromozom aberasyonu içeren hücrelerin hücre döngüsünden 

uzaklaştırılması ve öldürülmesi olayıdır. Bu araştırıcılara göre mitotik seleksiyona, 

DNA fragmentasyonu ve bunun sonucunda oluşan köprü oluşumu, asentrik 

(kinetokorsuz) fragmentlerin kaybolması ile oluşan gen kaybı veya bunların 

sonucunda mikronükleus oluşumu dolayısıyla genetik materyalin kaybı gibi 

anormallikler sebep olmaktadır. 

Carvacrol ve thymol’ün sitotoksik etkilerinden dolayı kanserleşmeyi önleyici 

etkilerinin olabileceği söylenebilir. Çünkü anti-kanser olarak kullanılan ve ilaç diye 

tanımlanan kimyasalların sitostatik etkileri sonucu kanseri önledikleri bilinmektedir. 

Bununla birlikte bitkilerden elde edilen uçucu yağların insan akciğer ve kolon 

adenokarsinoma hücrelerini öldürdükleri (Sylvestre ve ark., 2005; Sylvestre ve ark., 

2006), insan promyelocytic lösemi hücrelerinde (HL-60) apoptozu indükledikleri 

(Yoo ve ark., 2005) ve büyüme inhibitörü gibi davrandıkları (Jing ve Waxman, 1995) 

bildirilmiştir. 

Sonuç olarak, thymol ve carvacrol in vivo sıçan kemik iliği hücrelerinde ya 

ATP üretimini baskı altında tutmalarından ya da genotoksik etkilerinden dolayı hücre 

bölünmesini azalttıkları ve sitotoksik etki gösterdikleri söylenebilir.  
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6. SONUÇ VE ÖNERİLER 

  

Bilindiği gibi carvacrol ve thymol tıpta, eczacılıkta, kozmetikte, aromaterapide, 

endüstride, yiyecek ve içeceklerde ayrıca temizlik ürünlerinde yaygın bir şekilde 

kullanılmaktadır. 

Carvacrol ve thymol intraperitonal (karın zarına enjekte edilerek) yolla 

sıçanlara verildiği zaman kromozom aberasyonunu kontrol ve çözücü kontrole göre 

önemli derecede uyarmıştır.  

Carvacrol ve thymol insanların yaşamında genel olarak her alanda 

kullanılmaktadır. Bu maddelerle insanlar bir şekilde güncel hayatlarında 

karşılaşmaktadırlar. Uçucu yağların genotoksik etkileri önemli ölçüde içerdiği 

komponentlerden kaynaklanmaktadır. Bu nedenle kullanılacak bitki ve 

komponentlerinin toksik olup olmadığı deneylerle kesinleşmeli ve daha sonra 

kullanılmalıdır. Ayrıca uçucu yağlar ve onun komponentleri belli bir dozdan sonra 

yine toksik etki göstermesi bakımından kullanılan dozlar ve miktarları iyice 

belirlendikten sonra kullanılmalıdır. Uçucu yağlar ve onun komponentleri 

aromaterapide genel olarak hastalıkların iyileştirilmesinde tamamlayıcı bir hekimlik 

olarak kullanılmaktadır. Yerine göre ve dozunda kullanıldığında şifa dağıtan uçucu 

yağlar ve komponentleri yanlış kullanıldığında insan için “zehir” olabilmektedir.   

Burada sıçanlarla yapılan in vivo uygulamalardan elde edilen sonuçlar 

insanlarda görülmesi muhtemel sonuçları bize göstermesi bakımından önemlidir. 

Yaptığımız çalışma sonucunda tüm muamele sürelerinde kromozom aberasyonları 

indüklenmiştir. Dolayısıyla bu çalışma sonucunda carvacrol ve thymol’ün insanlar 

için genotoksik risk oluşturabileceği söylenebilir.  
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