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ÖZ
Amaç: Bu çalışmanın amacı, farklı resveratrol konsantrasyonlarının gingival fibroblast canlılığı üzerindeki etkisini MTT
(3-[4,5-dimetiltiyazol-2-yl]-2,5-difeniltetrazolyum bromür) yöntemiyle belirlemektir.
Yöntem: Çalışmamızda, fibroblast kültürlerinin kurulmasında sıçanların mandibular 1.molar dişlerinin bukkalinden alınan dişeti
dokuları kullanıldı. Dokular mekanik olarak parçalanarak kültür kaplarına aktarıldı. Hücreler, DMEM besi ortamı içerisinde kültüre
edildi. Resveratrolün hücre proliferasyonu üzerindeki etkisinin belirlenmesi için 4. pasaj kültürler kullanıldı. Hücre proliferasyonu,
3-[4,5-dimetiltiyazol-2-yl]-2,5-difeniltetrazolyum bromür (MTT) yöntemiyle ½ dilüsyonile 0,78-400µM konsantrasyon aralığında
ve 48, 72 ve96 saat inkübasyon sürelerinin ardından incelendi. Sonuçların istatistiksel değerlendirmesinde tek yönlü ANOVA
testinin Tukey ikili karşılaştırma yöntemi kullanıldı. Hücrelerin %50 canlılık gösterdiği inhibisyon konsantrasyonları (IC50)
logaritmik canlılık eğrilerinden hesaplandı.
Bulgular: 0,78-25µM konsantrasyon ve 72 ile 96 saat inkübasyon süresi aralığında fibroblast canlılığının %85’in üzerinde; 48
saat sonra ise %90’ın üzerinde olduğu saptandı. Uygulanan çözücünün hücre canlılığı üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığı
belirlendi. IC50 değerleri 48, 72 ve 96 saatler için sırasıyla 120,1±5,7 µM; 85,2±6,4 µM; 105,9±7,1 µM olarak belirlendi.
Sonuç: Bu doz belirleme çalışmasının sınırları dahilinde, 0,78-25µM resveratrol konsantrasyonunun fibroblast canlılığı
üzerinde olumsuz etkisi olmadığı söylenebilir.
Anahtar kelimeler: MTT yöntemi; sıçan gingival fibroblast; resveratrol.

ABSTRACT
Objectives: The aim of this study was to investigate the effect of different concentrations of resveratrol on gingival fibroblast
viability with (3-[4,5-dimethylthiazol-2-yl]-2,5-diphenyltetrazolium bromide assay.
Methods: In our study rat buccal gingival tissues from the area surrounding the mandibular first molar were used for establishment
of fibroblast cultures. Rat gingival tissues were mechanically disrupted, and cultured in DMEM supplemented with 15% fetal
bovine serum, 2 mM L- glutamine, and penicillin (100 IU/mL)/streptomycin (100 μg/mL). The 3-[4,5-dimethylthiazol-2-yl]-2,5diphenyltetrazolium bromide (MTT) assay and forth passage cultures were used for evaluating the effects of resveratrol on
fibroblast viability in a concentration range of 0,78-400µM after 48, 72 and 96 hours of incubation. Inhibitory concentration 50
(IC50) values were calculated from the logarithmic trend lines of the proliferation versus concentration graphs.
Results: MTT assay showed that viability of gingival fibroblast cells were over 85% and 90% after 72-96 hours and 48 hours
respectively in a 0.78-25µM concentration range of resveratrol. IC50 were 120,1±5,7 µM; 85,2±6,4 µM; 105,9±7,1 µM for 48,
72, 96 hours, respectively.
Conclusion: Within the limitations, it can be concluded that 0.78-25µM concentration range of resveratrol doesn’t have negative
effect on fibroblast viability.
Keywords: MTT assay; rat gingival fibroblast; resveratrol.
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GİRİŞ
Periodontitis, dişetinde kanama, periodontal
cep oluşumu, dişleri destekleyen dokuların yıkımı
ile karakterize ve toplumda yaygın olarak gözlenen
enflamatuvar bir hastalıktır. Dental biyofilm içerisinde
bulunan patojenler konak immün sistemi uyararak dişi
destekleyen dokuların yıkımı ve sonuçta diş kaybına
sebep olabilir.1
Oksidatif stres, vücutta antioksidan savunma
sisteminin elimine edemeyeceği düzeyde açığa
çıkan reaktif oksijen ürünleri “reactive oxygen
species” (ROS) nedeniyle gelişen ve hücresel ölüm,
disfonksiyon ve yaralanmaya yol açabilen yaygın
görülen bir mekanizmadır.2 Oksidatif stres, kanser, artrit,
yaşlanma, otoimmün bozukluklar, kardiyovasküler ve
nörodejeneratif hastalıklar gibi kronik ve dejeneratif
pek çok hastalığın gelişiminde rol oynar. Antioksidanlar,
serbest radikallerin sebep olduğu oksidasyonu önleyen,
serbest radikalleri yakalama ve stabilize etme yeteneğine
sahip maddelerdir.3 Periodontitisin başlaması ve
ilerlemesinden sorumlu olan bakteriler polimorfonükleer
hücrelerin (PMNler) sayı ve aktivitesinin artmasına
sebep olan interlökin-1, tümör nekroz faktör-α gibi
sitokin salımını tetikler. PMNler periodontal patojenlere
cevap olarak yıkıcı ROS,4,5 proteinaz ve diğer faktörleri
salgılarlar.6,7 Periodontal hastalıklar ROS üretimi kemik
ve bağ dokusu yıkımı ve matriks metalloproteinaz
(MMP) aktivitesi artışı ile konak dengesinin bozulmasına
neden olur. Oksidatif stresin periodontitis gibi kronik
enflamatuvar hastalıkların gelişiminde anahtar rol
oynadığı kanıtlandığından, son yıllarda periodontal
hastalıkların tedavisinde antioksidanların kullanımı ile
ilgili çalışmalara olan ilgi artmıştır.2,8-11
Yüksek antioksidan özelliklere sahip olan Resveratrol
(3,4’ ,5-trihydroksi- stilben), ilk olarak 1930lu yılllarda
keşfedilen polifenolik bir bileşiktir. İsminin ilk bölümü
olan “res” bu bileşiğin resorsinol türevi (benzen-1,3diol) olduğunu gösterirken; “veratrol” bölümünü ise
resveratrolün ilk kez köklerinde bulunduğu bir bitki
olan Veratrum grandiflorum bitkisinden almaktadır.12,13
Resveratrol elma, yaban mersini, dut, yer fıstığı, antep
fıstığı, erik, ahududu gibi birçok bitkide bulunmaktadır.
Ayrıca, Japonya, Çin ve Kore gibi Doğu Asya ülkelerinin
doğal bitkisel örtüsünde yaygın olarak bulunan Polygonum
cuspinatum isimli bitkinin kök ve rizomlarında da yüksek
konsantrasyonda bulunmaktadır. Avrupa’da ise en önemli
resveratrol kaynağı beyaz üzüm çeşitleri ve beyaz şaraba
kıyasla yaklaşık 3-10 kat resveratrol içeren siyah üzüm
çeşitleri ve kırmızı şaraptır.13
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Resveratrol antioksidan, osteojenik, antienflamatuvar,
analjezik, antitümör gibi geniş bir aktiviteye sahiptir.
Sahip olduğu bu özelliklerle son yıllarda yapılan
çalışmalarda resveratrolün kardiyovasküler hastalıklar,
nörolojik bozukluklar, diyabet, hipertansiyon, romatoid
artrit, alzheimer hastalığı, kanser, obezite gibi çeşitli
patolojileri önleyebileceği bildirilmiştir. Resveratrolün
ayrıca kemik homeostazı ve iskeletsel kas atrofisi üzerinde
de olumlu etkileri vardır.14-22 Sıçanlarda oluşturulan
deneysel periodontitis modelinde resveratrolün oluşan
kemik yıkımını azalttığı, sitokinlerin lokal seviyesini
düzenlediği bildirilmiştir.23 Aynı zamanda resveratrolün
sıçan kalvaryasında oluşturulan kemik defektlerinin
iyileşmesini ve sıçan tibiasına yerleştirilen implantların
biyomekanik retansiyonunu arttırdığı bildirilmiştir.24
Sıçanlarda deneysel periodontitis modeli oluşturulmuş
diğer çalışmalarda resveratrolün sigara dumanına maruz
kalan sıçanlardaki periodontitise bağlı oluşan kemik
yıkımını inhibe ettiği bildirilmiştir. 25,26
Resveratrolün insan meme adenokarsinoma (MDAMB 231), insan servikal kanser (HeLa), Çin hamster
akciğer fibroblast (V79), 3T3-L1 hücreleri üzerindeki
sitotoksik etkilerinin değerledirildiği çalışmalarda
resveratrolün konsatrasyona bağımlı olarak sitotoksik
etkiye neden olduğu bildirilmiştir. 27,28Antioksidan,
osteojenik, antienflamatuvar, analjezik, antiümör etkileri
olduğu bilinen resveratrolün bazı konsantrasyonlarının
gingival fibroblastların canlılığı üzerine olumsuz
etkisi olabileceği hipotezinden yola çıkılarak bu
çalışmada resveratrolün gingival fibroblastlar için
zararlı olmayan uygun konsantrasyon aralığının MTT
(3-[4,5-dimetiltiyazol-2-yl]-2,5-difeniltetrazolyum
bromür) yöntemiyle belirlenmesi amaçlanmıştır.
GEREÇ VE YÖNTEM
Hücre Kültürü
Bu çalışmada, fibroblast kültürlerinin kurulması
amacıyla Başkent Üniversitesi Deney Hayvanları
Araştırma ve Uygulama Merkezince çeşitli nedenlerle
sakrifiye edilen ve kullanılmayacak olan 250 -350 gr
ağırlığındaki sıçanlardan alınan diş eti dokuları üzerinde
yapılmıştır. Deneysel çalışma protokolü Başkent
Üniversitesi Hayvan Deneyleri Etik Kurulu tarafından
onaylanmıştır (DDA14/01).
Mandibular 1. molar dişlerin bukkal kısmından
alınan diş eti dokuları izotonik fosfat tamponu (PBS,
pH 7,4) içerisinde mekanik olarak parçalanarak hücreler
kültür kaplarına aktarıldı.29 Gingival fibroblast hücreler,
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%15 fötal dana serumu, 2 mM L-glutamin ve penisilin
(100 IU/mL)/streptomisin (100 μg/mL) içeren DMEM
içerisinde, 37⁰C, %95 nem ve %5 CO2’li etüvde kültüre
edildi. Kültüre edilen hücreler morfolojik olarak
değerlendirildi.29
Hücre Proliferason Çalışmaları
Resveratrolün (R5010-500MG, Sigma- Aldrich,
Sao Paulo, Brazil) hücre proliferasyonu üzerindeki
etkisi 4. pasajdaki kültürler kullanılarak MTT
(3-[4,5-dimetiltiyazol-2-yl]-2,5-difeniltetrazolyum
bromür) yöntemiyle yapıldı. 10 mg resveratrol, 1 mL
dimetil sülfoksit (DMSO) içerisinde direkt olarak
çözüldü ve elde edilen 50 mM stok solüsyon karanlıkta
4°C’da saklandı. Her inkübasyon saati tekrarı bir 96
kuyucuklu kültür kabında (Greiner, Avusturya) yapıldı.
96 kuyucuklu kültür kapları 8 kuyucuktan oluşan 12
sütundan 1 sütun boş besi ortamı ve 1 sütun resveratrol
eklenmeyen kontrol hücre grubu olacak biçimde
düzenlendi. Geri kalan 8 kuyucuktan oluşan 10 sütun, 400
µM resveratroldan başlayarak yatay olarak 1/2 oranında
seri olarak seyreltildi. Böylelikle, 10. dilüsyonda 0,78
µM resveratrol elde edildi. Her kuyucuk toplam 150 µL
besi ortamı içermekteydi. Bu nedenle, besi ortamı kontrol
grubuna ait kuyucuklara 150 µL besi ortamı ve kontrol
hücre grubuna ait kuyucuklara 100 µL besi ortamı eklendi.
400 µM resveratrol konsantrasyonunun elde edilmesi
için her sütuna 200 µL 600 µM resveratrol (50 mM stok
solüsyondan hazırlanan) içeren besi ortamı eklendi. Diğer
kuyucukların tümüne 100 µL besi ortamı eklendi. 600 µM
resveratrol içeren 100 µL besi ortamı bir sonraki sütunun
kuyucuklarına aktarılarak yatay olarak 1/2 oranında seri
olarak seyreltildi. Hücreler 104 hücre/kuyucuk olarak,
50 µL besi ortamı içerisinde kontrol kuyucukları hariç
tüm kuyucuklara eklendi. Bu, toplam kuyucuk hacminin
150 µL olmasına, tüm konsantrasyonların 2/3 oranında
seyreltilmesine ve resveratrol konsantrasyonlarının
0,78 - 400 µM aralığında çalışılmasına neden oldu. 96
kuyucuklu kültür kapları, 48, 72 ve 96 saat 37°C’da,
%95 nem ve %5 CO2’li etüvde inkübe edildi. İnkübasyon
sürelerinin sonunda her bir kuyucuğa 20 µL MTT (5mg/
mL) solüsyonu eklendi. Hücreler 4 saat boyunca MTT
ile etüvde inkübe edildikten sonra her bir kuyucuğa
100 µL, %10 (w/v) SDS solüsyonu eklendi. Formazan
kristallerinin çözünür hale gelebilmesi için 16 saat
etüvde inkübasyon gerçekleştirildi. İnkübasyon süresi
sonunda spektrofotometrik mikro kültür kabı okuyucu
(Euroimmun, Amerika) ile 540nm dalga boyundaki
absorbans değeri ölçüldü.
Çözücü olarak kullanılan DMSO’nun hücre
proliferasyonu üzerindeki etkisinin belirlenmesi amacıyla

96 kuyucuklu kültür kapları 8 kuyucuktan oluşan bir
sütun boş besi ortamı, bir sütun DMSO eklenmeyen
kontrol hücre grubu ve 1/2 oranında seyreltilmiş DMSO
içeren her biri 8 kuyucuktan oluşan sütunlar olarak
düzenlendi. 400 µM resveratrol içeren kuyucuklardaki
DMSO hacmi 1,2 µL olup %0,8 (v/v) DMSO miktarına
karşılık gelmekteydi. Bu nedenle, DMSO etkisi %2 ile
%0,005 (v/v) aralığında ve 48, 72 ve 96 saat inkübasyon
sürelerinde test edildi.
Boş besi ortamının optik yoğunluk değerleri tüm
hücre ekili kuyucukların optik yoğunluk okumalarından
çıkartıldı.
Resveratrol
uygulanan
hücrelerin
proliferasyonu kontrol grubu hücrelere göre yüzde
proliferasyon olarak ifade edildi. Logaritmik canlılık
eğrilerinden hücrelerin %50 canlılık gösterdiği inhibisyon
konsantrasyonları (IC50) hesaplandı. MTT analizleri
iki farklı günde beş tekrarlı olarak gerçekleştirildi.
Sonuçlar, ortalama±standart hata (SH) olarak ifade
edilmektedir. MTT analizine ait deney sonuçlarının
istatistiki değerlendirmesi tek yönlü ANOVA testinin
Tukey ikili karşılaştırma yöntemi ile gerçekleştirildi.
Anlamlılık değeri 0,05’ten (p<0,05) küçük olan sonuçlar
arasındaki fark anlamlı olarak kabul edildi. Tüm
istatistik analizlerinde SPSS 20 (IBM, Amerika) yazılımı
kullanıldı.
BULGULAR
MTT analizi sonucunda, uygulanan dilüsyon
aralığında ve 48, 72 ve 96 saat inkübasyon sürelerinde
çözücü miktarının sıçan gingival fibroblast canlılığı
üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisinin olmadığı
belirlendi. Grafik 1’e göre; 0,78-25 µM resveratrol
konsantrasyonu ve 72 ile 96 saat inkübasyon süresi
aralığında fibroblast canlılığının %85’in üzerinde olduğu
saptandı. Aynı resveratrol konsantrasyonu aralığında 48
saat sonra fibroblast canlılığı %90’ın üzerindeydi. 50 µM
resveratrol ile 48 saat sonra fibroblast canlılığı %85’e
inerken, 72 ve 96 saat sonra hücre canlılığının sırasıyla,
%72 ve %76 olduğu saptandı.
200 µM resveratrol 48 saat sonra hücre canlığının
%24’e düşmesine neden olurken, 72 ve 96 saatlerde
hücre canlılığı sırasıyla, %20 ve %14’dü. 400 µM
resveratrol konsantrasyonunda 48-96 saat aralığında
hücre canlılığının %10’dan düşük olduğu belirlendi. IC50
değerinin 48 saatte 120,1±5,7 µM olduğu hesaplandı. 72.
ve 96. saatlerdeki IC50 değerlerinin ise sırasıyla; 85,2±6,4
µM ve 105,9±7,1 µM olduğu belirlendi. 48 saatteki IC50
değeri, 72 ve 96 saatlerdeki IC50 değerlerinden anlamlı
olarak yüksektir (p<0,05). Bu sonuç, 72 ve 96 saat sonra
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resveratrolün fibroblastlar üzerindeki sitotoksik etkisinin
arttığını göstermektedir. 72 ve 96 saatlerdeki IC50
değerleri arasında ise anlamlı bir fark yoktur.

Grafik 1. Resveratrolün rat gingival fibroblast canlılığı
üzerindeki etkisi.
TARTIŞMA
Bu çalışma resveratrolün gingival fibroblastların
canlılığı üzerindeki etkisinin en az olduğu dozun
belirlenmesinin amaçlandığı in vitro bir araştırmadır.
Bu amaçla resveratrolün 0,78-25 µM, 50 µM, 200
µM ve 400 µM konsantrasyonlarının sıçan gingival
fibroblast canlılığı üzerindeki etkisi MTT analizi ile
değerlendirilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre 0,7825 µM resveratrol konsantrasyonunda fibroblast
canlılığı 72 ile 96 saat inkübasyon süresinde ve 48 saat
sonrasında sırasıyla %85’in üzerinde ve %90’ın üzerinde
bulunmuştur. Resveratrol konsantrasyonu 50 µM, 200 µM
ve 400 µM’e ulaştığında ise hücre canlılık değerlerinin
daha düşük oranlarda olduğu tespit edilmiştir.

fibroblast hücrelere 25, 50, 100 ve 200 μg/ml (110, 219,
438, 876 µM) konsantrasyonlarında 24 saat uygulanan
resveratrolün hücre canlılığına herhangi bir etkisinin
olmadığı belirtilmiştir. Yapılan çalışmadaki resveratrol
konsantrasyonları bizim konsantrasyon aralığımızda ve
üstünde olmakla birlikte 24 saatlik uygulama süresinin
fibroblast hücre canlılığının etkilenmesi açısından yeterli
olmadığı kanısındayız.32
Resveratrolün farklı hücreler üzerindeki sitotoksik
etkisinin değerlendirildiği literatürdeki çalışmalar
resveratrolün doz ve hücre bağımlı sitotoksik etkisi
olabileceğini göstermiştir. Örneğin, bir çalışmada
resveratrolün insan meme adenokarsinoma (MDA-MB
231), insan servikal kanser (HeLa) ve Çin hamster akciğer
fibroblast (V79) hücreleri üzerindeki sitotoksik etkileri 24
saat inkübasyon sonrasında Nötral Kırmızı Alım (NKA)
ve
3-(4,5-dimetiltiyazol-2-il)-2,5-difeniltetrazolyum
bromür (MTT) yöntemleri ile değerlendirilmiştir.
Resveratrolün MDA-MB 231 hücreleri üzerinde 2, 5,
10 ve 25 μM konsantrasyonlarda sitotoksik etkisinin
olmadığı; 50 μM ve üzerindeki konsantrasyonlarda
ise hücre canlılığının azaldığı bildirilirken test edilen
en yüksek konsantrasyon olan 400 μM’ de hücre
canlılığı % 55 olarak saptanmıştır. HeLa hücrelerinde
ise resveratrol 2,5 ve 10 μM konsantrasyonlarında
sitotoksik etki göztermezken; 25 μM’den daha
yüksek konsantrasyonlarda hücre canlılığının azaldığı
bildirilmiştir. 400 μM konsantrasyonda ise hücre
canlılığının %57’ye azaldığı tespit edilmiştir.27 Bu
araştırmada elde edilen 25 μM’den yüksek resveratrol
konsantrasyonlarının hücre canlılığını azalttığı bulgusu
mevcut çalışma sonuçlarımızla paralellik göstermektedir.

Literatürde resveratrolün farklı hücreler üzerindeki
sitotoksik etkisinin değerlendirildiği çeşitli çalışmalar
bulunmaktadır. Bu çalışmalarda farklı resveratrol
konsantrasyon aralıkları kullanılmıştır. Literatürdeki
çalışmalarda kullanılan resveratrol konsantrasyonu 0,03
μM - 400 μM aralığındadır.27,28,30 Mevcut çalışmada da
literatürle uyumlu olarak resveratrol konsantrasyon
aralığı 0,78 - 400 µM olarak belirlenmiştir.

Chang ve arkadaşlarının çalışmasında 0,03 μM
ile 100 μM arasında değişen konsantrasyonlardaki
resveratrolün 3T3-L1 hücreler üzerindeki sitotoksite,
proliferasyon, adipojenik farklılaşma ve lipoliz üzerine
etkileri değerlendirilmiştir. Yüksek dozda (10-100 μM)
resveratrolün hem preadiposit hem de matür adipositler
üzerinde sitotoksik etkisi olduğu; düşük konsantrasyonda
ise (1-10 μM) 3T3-L1 hücrelerinin matür adipositlere
farklılaşma kapasitesini engellediği bildirilmiştir. 28

Resveratrolün gingival hücreler üzerindeki etkileri ile
ilgili sınırlı sayıda in vitro çalışma bulunmaktadır. İnsan
gingival epitel hücreler ile yapılan in vitro bir çalışmada,
48 saat süreyle 75–150 μM resveratrola maruz bırakılan
S-G fazında hücrelerde DNA sentezinin engellendiği
ve hücre siklusunun tutuklandığı belirlenmiştir.31Bu
çalışmada test edilen hücre tipi epitel kökenli olmakla
birlikte elde edilen bulgular çalışmamız ile tutarlıdır.
Yakın zamanda yapılan bir diğer çalışmada, insan gingival

Resveratrolün oksidatif hasarla ilişkili kardiyovasküler
hastalıklar, nörolojik bozukluklar, diyabet, romatoid
artrit, alzheimer hastalığı, kanser, obezite gibi çok sayıda
hastalık üzerine yararlı etkileri olduğu önerilirken,15,16,19
öte yandan resveratrolün konsantrasyonu ve hücre
tipine bağlı olarak özellikle hücresel DNA’nın oksidatif
hasarına neden olan geçiş metal iyonları varlığında prooksidan özellikler gösterebileceği de bildirilmiştir. 33 Bu
nedenle çeşitli sistemik hastalıkların tedavisi için ümit
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verici bir ajan olan resveratrolün periodontal hastalıkların
önlenmesi veya tedavisi amacıyla da kullanılabilmesi
için gingival fibroblastlar üzerindeki etkisinin bilinmesi
gereklidir.
Bu araştırmada resveratrol konsantrasyonu 200
µM’e ulaştığında 48 saat sonra hücre canlığının %24’e
düşmesine neden olurken, 72 ve 96 saatlerde hücre
canlılığı sırasıyla, %20 ve %14 olarak bulunmuştur.
400 µM resveratrol konsantrasyonunda ise 48-96 saat
aralığında hücre canlılığının %10’dan düşük olduğu
belirlendiğinden resveratrol antioksidan, osteojenik,
antienflamatuvar, analjezik, antiümör özelliklere sahip
olsa da artan konsantrasyonlarının hücre metabolizması
ile etkileştiğinde hücre ölümüne neden olabileceği
göz ardı edilmemelidir. Mevcut veriler 0,78- 25
µM resveratrol konsantrasyonu ile 72 ile 96 saat
inkübasyon süresi aralığında fibroblast canlılığının
%85’in üzerinde; 48 saat sonra ise fibroblast canlılığının
%90’ın üzerinde olduğunu gösterse de bu sonuçlar
araştırmanın in vitro dizaynı göz önünde bulundurularak
yorumlanmalıdır. In vivo şartlarda fibroblastlara geçen
resveratrol konsantrasyonu farklı olabileceğinden
kanda da bu resveratrol konsantrasyonunun optimum
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