Piyasadaki Moringa temelli zayıflama çayının endotel
hücrelerinde hücre ölümü ve genotoksisite değerlendirmesi
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GİRİŞ
Zayıflama amacıyla kullanılan ürünlerin sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Zayıflama çayları da bu pazarın önemli elemanlarından biridir. Tüketimi gittikçe artan zayıflama çaylarının
kardiyovasküler toksik etkilere neden olabileceğine yönelik vakalar gözlenmektedir. Kilo kaybı amacıyla kullanılan bitkisel ürünlerin sebep olduğu yan etkiler arasında taşikardi, göğüs
ağrısı, çarpıntı gibi sağlık sorunları gözlenmiştir [1]. Zayıflama amacıyla üretilen çaylar genellikle birden fazla etken madde içerir. Bu nedenle mevcut literatürde bu çaylarla ilgili yeterli
kaynak bulunamamaktadır. Bu çalışmada, kardiyovasküler hastalıkların araştırılmasında kullanılan insan endotel hücreleri model olarak kullanılarak, halk arasında son yıllarda popüler
olan Moringa bitkisi ağırlıklı bitki karışımı içeren bir zayıflama çayının, sitotoksik ve genotoksik etkisinin araştırılması amaçlanmıştır.

BULGULAR

GEREÇ YÖNTEM
Hücre Kültürü

Sitotoksisite değerlendirmesi
MTT yöntemi

Hücre: HUVEC (insan endotel hücre hattı)
Besiyeri: DMEM ( %10 FBS, %1 L-Glutamin, %1 Antibiyotik)
Hücre yoğunluğu %70-80 yoğunluğa ulaştığında hücre sayımı yapıldı ve
sitotoksisite analizine geçildi.

MTT yönteminde, kontrole göre 500 ve 1582 µg/ml konsantrasyonlarda istatistiksel olarak
anlamlı sitotoksisite gözlense de (p < 0,05), hücre canlılığı 1582 µg/ml konsantrasyonda dahi
%89 olarak bulunmuştur (Şekil 3). 5000 µg/ml konsantrasyonda çay numunesi hücre kültüründe
tekrar çöktüğünden, etkinin fiziksel kaynaklı mı yoksa biyolojik kaynaklı mı olduğu bilinememiş,
bu nedenle bu doz değerlendirmede göz ardı edilmiştir.

Sitotoksisite analizi: MTT Testi

IC50 = 1,10 ± 0,13
% Hücre canlılığı

MTT testi
Hücre Kültürü sonucu elde edilen hücreler
MTT yöntemi ile sitotoksisite analizine
tabi tutuldu.

Hücrelerin
hazırlanması
( Hücre Kültürü)

Absorbans
okunması

HUVEC hücreleri 48 saat boyunca farklı
dozlarda test maddesine maruz bırakıldı.
48 saat sonunda oluşan formazon
kristalleri (mor) absorbans değerleri
Molecular Devices Spectromax i3x ile
okundu.
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Şekil 2. Zayıflama çayı ve pozitif kontrolün HUVEC hücrelerinde 48 saatlik uygulamada
hücre canlılığı üzerine etkileri

Faz-kontrast mikroskop ile değerlendirme
Mikroskobik incelemede 1582 µg/ml konsantrasyonda hücresel stres ve otofajiye bağlı olabilecek
sitoplazmik vakuoller gözlenmiştir (Şekil 3).

Flask içinde hücre
yoğunluğu %70-80
sağlanması

MTT işlemi ve
formazon
kristalleriin
çözünmesi

Test maddesinin
uygulanma süresi:
48 saat

Şekil 3.a

Şekil 3.b

Şekil 3.c

Şekil 3. Zayıflama çayının kontrol ve 1582 µg/ml konsantrasyonlarda HUVEC
hücrelerinde 48 saatlik uygulamada mikroskop görüntüsü (a: kontrol, b: 1582 µg/ml
c: 5000 µg/ml)

Deney Tasarımı:
Negatif kontrol: Su
Uygulanan dozlar: 15,8 µg/ml, 50 µg/ml, 158 µg/ml, 500 µg/ml ,1582 µg/ml, 5000 µg/ml
Pozitif kontrol: Doxorubicin (0,3 μg/mL, 1 μg/mL, 3 μg/mL, 10 μg/mL)

Genotoksisite değerlendirmesi

Uygulama Süresi: 48 h
Tüm deneyler 3 kez tekrar edildi.

Genotoksisite Analizi: Comet Testi
Hücre kültürü
ve test edilen
çay ile
muamelesi

Nötralizasyon

Etidyum
Bromür ile
DNA’nın
boyanması

158 – 1582 µg/ml konsantrasyon
aralığında üç dozda 48 saat maruz
bırakılan HUVEC hücrelerinde test
edilen koşullarda, çayın HUVEC
hücrelerinde DNA hasarına neden
olmadığı bulunmuştur (p > 0,05).
PK: Doksorubisin (0,3 µg/ml)

Şekil 4. Zayıflama çayının farklı
konsantrasyonlarda DNA hasarına etkisi

Hücrelerin
agaroz jel kaplı
lamlara
gömülmesi

Lizis

Elektroforez

Alkali çözeltide
bekletme

Boyanmış lamların
görüntüsünün
bilgisayar programı
ile sayısal olarak
değerlendirilmesi

SONUÇLAR
Sonuç olarak, çalışmada zayıflama çaylarından Moringa temelli bitki karışımı
içeren çayın insan endotel hücrelerinde ölüme neden olduğu, bununla birlikte
genotoksik etkisinin bulunmadığı belirlenmiştir. Çalışma piyasada farklı
kaynaklardan elde edilen bitkisel zayıflama çayları incelenerek ve diğer hedef
hücrelerdeki etkileri belirlenerek devam etmektedir.
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