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ÖZET
İnsanlığın varoluşundan günümüze kadar çevre değişik faktörlerin etkisi ile kirletilmektedir. Özellikle son yıllarda bu
kirliliğin yoğunluğu ve şiddeti önemli ölçüde artmıştır. Genotoksik kimyasalların salınımı ile meydana gelen bu kirlilik
artışı ekosistemi ve insanların da içinde bulunduğu tüm organizmaları olumsuz yönde etkilemektedir. Bundan dolayı
hava, su ve toprak kontaminantları ve bunların organizmalara etkisini belirlemek amacıyla hızlı ve kesin metotlara
ihtiyaç vardır. Bitki köklerinin meristematik mitotik hücreleri çevresel kirleticilerin genotoksisitesinin değerlendirilmesi
için uygun ve etkili sitogenetik materyallerdir. Kromozom/kromatid aberasyonu, kardeş kromatid değişimi ve
mikronükleus gibi birçok sitolojik yöntemler arasında sitolojik hasarların değerlendirilmesinde en etkili ve kolay
uygulanabilen metotlardan biri mikronükleus oluşumudur. Bitkilerde kullanılan mikronükleus testi çevreyle ilgili
kimyasal maddelerin genotoksik profillerinin değerlendirilmesinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmanın
amacı sayısal ve yapısal kromozom aberasyonlarının indirekt göstergesi olarak bilinen mikronükleus testinin bitkilerde
kullanımının değerlendirilmesidir.
Anahtar kelimeler: Genotoksisite, bitkilerde mikronükleus testi, mikronükleus sıklığı.

EVALUATION OF GENOTOXIC DAMAGE WITH MICRONUCLEUS ASSAY IN
PLANTS
ABSTRACT
From the beginning, different factors have been polluting the environment. However, the intensity and the severity
of different kinds of pollution has drastically increased over the last years. The increase of pollution by the release of
genotoxic chemicals has affected the ecosystem and the health of organisms, including humans. There is a need for
quick and precise methods for the detection and evaluation of air, water and soil contamination and their effects on
organisms. The meristematic mitotic cells of plant roots are appropriate and efficient cytogenetic materials for the
detection of genotoxicity of environmental pollutants. Among several cytological methods in these fast dividing
cells, such as chromosome/chromatid aberrations, sister-chromatid exchanges and micronuclei, the most effective
and simplest indicator of cytological damage is micronucleus formation. The micronucleus test in plants is widely
used in toxicology for the assessment of the genotoxic profile of chemical compounds of environmental concern.
The aim of this review is to inform about the micronucleus (MN) technique in plants which is considered to be an
indirect indication for numerical and structural aberrations of chromosomes.
Keywords: Genotoxicity, micronucleus assay in plants, micronucleus frequency.

1. GENOTOKSİK MADDELER VE GENOTOKSİSİTE
İnsanoğlu, bilim ve teknolojinin olanaklarını kullanarak doğaya egemen olmak için yapmış olduğu girişimlerle doğada
var olan dengeyi bozmuş ve çevresel kirliliğin önemli derecede artmasına sebep olmuştur. Tarımsal üretimi artırmak ve
ürün kalitesini yükseltmek için kullanılan tarım ilaçları, gıdaların raf ömrünü uzatmak ve tat/estetik açıdan eklenen gıda
katkı maddeleri, kozmetik ürünler, ilaçlar ve endüstriyel atıklar çevre kirliliğine büyük ölçüde sebep olan etmenlerdir.
Özellikle endüstriyel faaliyetler sonucu ortaya çıkan atıklar çoğunlukla herhangi bir arıtma işlemine tabi tutulmaksızın
doğaya bırakılmaktadır. Bunun sonucunda insanoğlunun da dahil olduğu çevredeki pek çok canlı bu kimyasal kirlilikten
büyük ölçüde etkilenmekte ve bu canlılar tüm bu kirletici maddelerden farklı şekillerde zarar görmektedirler. Birçok
çalışma hava, su, toprak ve yiyeceklerin mutajen ve karsinojenlerle sıklıkla kontamine olduğunu göstermekte ve bu
kontaminasyonlar çevre ve canlıları olumsuz yönde etkilemektedir [1-3].
Genlerde DNA ile toksik ajanların etkileşmesi sonucu ortaya çıkan ve gelecek nesillere taşınan toksisite genotoksisite
olarak adlandırılmaktadır [4]. Genotoksisiteye neden olan tüm maddeler ise genotoksik maddeler adını alırlar. Tüm
ilaçlar, temizlik ve kozmetik maddeleri, pestisitler, besin katkı maddeleri ve sanayide kullanıldığında insanların maruz
kalabileceği kimyasal maddeler toksik potansiyellere sahiptirler ve kullanıma sunulmadan önce toksik potansiyelleri
yönünden değerlendirilmeleri gerekmektedir [5].
Genetik toksisite ya da genotoksisite testleri 1970’lerden bu yana kullanılmaktadır ve günümüze kadar mutajenik ve
genotoksik maddelerin karsinojenik potansiyellerini ölçebilmek için birçok test geliştirilmiştir [6]. Bu sebepledir ki son
yıllarda ülkemizde kirletici ve toksik maddelerin canlılar üzerindeki etkisinin belirlenmesinde birçok test sisteminin
kullanılmasının yanı sıra genotoksisitenin belirlenmesinde bitki test sistemleri de oldukça yaygın olarak tercih
edilmektedir. Bitki testleri kimyasal ajanların genotoksisitesini belirlemede ve çevresel genotoksik kontaminantların in
situ olarak değerlendirilmesinde oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır [2, 7-14]. Ek olarak bitkiler köklerinin
meristematik yapısı ve kromozomlarının boyutları sebebiyle genotoksisitenin belirlenmesinde kullanılan oldukça uygun
sitogenetik materyallerdir [9, 15]. Ayrıca bitkilerin kullanıldığı test sistemlerinin güvenilir ve ucuz maliyetli olmaları bu
metotların son yıllarda yaygın olarak kullanılmasını sağlamaktadır [15-17]. Yine bitkiler, hayvanlarla
karşılaştırıldığında çevresel maddelerin genotoksisitelerinin değerlendirilmesinde analizlerinin basit olması ve kolay
elde edilebilir olmaları bakımından kusursuz modellerdir [18, 19].

2. MİKRONÜKLEUS TESTİNİN TARİHÇESİ
Bitki hücrelerinde kromozom hasarının ölçülmesinde mikronükleus testi ilk olarak 1950 yıllarında kullanılmaya
başlanmıştır [20]. 1970’lerde hayvan hücrelerinde ve daha sonra kültüre edilmiş insan lenfositlerinde kimyasal
karsinojenleri belirlemeye yönelik bir test olarak kullanılmaya başlanmıştır [21, 22]. Bazı araştırmacılar geliştirdikleri
modifiye metotlarla anöploidiye yol açan ajanlar ile klastojenleri birbirinden ayırmada mikronükleus büyüklük
farkından yararlanmışlar; klastojenlerce uyarılan mikronükleusların asentrik kromozomal fragmanlar içeren küçük,
anojenlerce uyarılan mikronükleusların tam kromozomlar içeren daha büyük ebatlı yapılar olduğunu göstermişlerdir
[23-25]. Eastmond ve Tucker aynı amaçla antikinetokor antikorları kullanarak kinetokor pozitif mikronükleusların tam
bir kromozom, kinetokor negatif mikronükleusların ise asentrik kromozom fragmanı içerdiğini ve bu yöntemin
anöploidi uyaran ajanları klastojenlerden ayırmada daha kesin bir yol olduğunu vurgulamışlardır [26].
Daha sonraları Fenech ve Morley (1985, 1986) tarafından geliştirilen Sitokinezi-Blok (Cytokinesis-Blocked) Metodu,
bazı kinetik problemlerin ortadan kalkmasını ve tekniğin uygulanmasındaki güvenirliğin artmasını sağlamıştır [27, 28].
Bu metot, küf mantarlarının metabolitlerinden biri olan Cytochalasin-B (Cyt-B) ile mitoz geçiren hücrelerde sitokinezi
durdurma esasına dayanmaktadır. Standart lenfosit kültürlerine uygun konsantrasyonda Cyt-B ilavesiyle, çekirdek
bölünmesini tamamlamış, ancak sitoplazmik bölünmesini gerçekleştirememiş çift çekirdekli hücreler kolaylıkla
tanınarak sayılabilmekte ve mikronükleus bulunduran hücrelerin oranı saptanabilmektedir. Plazma membranında
yüksek moleküler ağırlığa sahip bazı kompleksler mevcuttur. Bunlar aktin polimerizasyonu ve dolayısıyla da
mikrofilamentlerin bir araya geliş sürecini indüklemektedir. Mikrofilamentlerin bir araya gelmesi plazmadaki
yarıklanma başlangıcı için gereklidir. Cyt-B mikrofilament aktivitesini inhibe ederek sitokinezisi durdurur. Standart
lenfosit kültürlerine uygun konsantrasyonda Cyt-B ilavesiyle, çekirdek bölünmesini tamamlamış, ancak sitoplazmik
bölünmesini gerçekleştirememiş çift çekirdekli hücreler kolaylıkla tanınarak sayılabilmekte ve mikronükleus
bulunduran hücrelerin oranı saptanabilmektedir [24, 29, 30]. Sitokinezi bloklama metodu ile bazı kinetik problemler
ortadan kalkmış ve in vitro mikronükleus tekniğinin uygulanmasındaki güvenilirlik artmıştır [24, 31-33].

3. MİKRONÜKLEUS TESTİ VE ÖNEMİ
Bitkilerle yapılan genotoksisite testlerinde pek çok farklı bitki ve farklı metotlar kullanılmaktadır. Ancak son yıllarda
bitki test sistemleri arasında özellikle mikronükleus testi en yaygın kullanılan testlerden biri olmuştur. Mikronükluslar
hücrenin mitoz bölünmesi sırasında ortaya çıkan, esas çekirdeğe dahil olmayan, tam kromozom veya asentrik
kromozom fragmanlarından köken alan oluşumlar olarak tanımlanmaktadır. Bu oluşumlar genellikle hücre siklusunu
kontrol eden genlerdeki eksikliklerden, mitotik iğdeki hatalardan, kinetokordan veya mitotik aygıtın diğer parçalarından
ve kromozomal hasarlardan kaynaklanmaktadırlar. Mikronükleus sayısındaki artış, çeşitli ajanların hücrelerde
oluşturduğu sayısal ve yapısal kromozom düzensizliklerinin indirekt göstergesi olarak değerlendirilmektedir.
Anöploidiyi uyaran ajanlar, sentromer bölünme hatalarına ve iğ iplikçiklerinde fonksiyon bozukluklarına yol açarak;
klastojenler ise kromozom kırıkları oluşturarak mikronükleus oluşumuna katkıda bulunmaktadırlar. Bu nedenle
hücrelerde mikronükleus sayısında artış saptanması somatik hücrelerdeki genomik kararsızlığın bir göstergesi olarak
kabul edilmektedir [34-36].

4. MİKRONÜKLEUS TESPİTİNDE MİKROSKOBİK KRİTERLER
Mikroskobik mikronükleus değerlendirmelerinde belli başlı bazı kriterler göz önünde bulundurulmalıdır. Bu
değerlendirmede ise genellikle Heddle ve Countryman’in kriterleri tercih edilmektedir [24]. Bu kriterler:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Hücreler çift nükleusa sahip olmalıdır ve belirgin sitoplazmasıyla yuvarlak veya oval görünümlü olmalıdır.
Nükleuslar, belirgin nükleus zarıyla çevrili yuvarlak veya oval olmalıdır.
Mikronükleus çapı, ana nükleusun 1/3’ü kadar veya daha küçük olmalıdır.
Mikronükleuslar yuvarlak ve oval şekillerde olmalıdır.
Mikronükleuslar asıl çekirdeğe bağlı veya bitişik olmamalı veya mikronükleer sınırlar nükleer sınırlardan ayırt
edilebilir olmalıdır.
Mikronükleus, feulgen pozitif veya diğer DNA’ya özel reaksiyonlarda pozitif reaksiyon göstermelidir.
Mikronükleuslar sitoplazması iyi gözlenen hücrelerde sayılmalıdır.
Boya alma yoğunluğu ana nükleus ile aynı olmalıdır.
Sadece sitokinezi bloke edilmiş çift çekirdekli hücrelerdeki mikronükleusların sayılması esas alınmalıdır.

5. MİKRONÜKLEUS TESTİNİN AVANTAJLARI
Mikronükleus testini sitogenetik anormallikleri belirlemede etkili bir metot yapan; farklı hücre tiplerinde in vitro
şartlarda yaygın uygulanabilirliği ve sayım kolaylığıdır. Ayrıca elde edilen verilerin çok sayıda olması istatistiksel
dayanağının güçlü olmasını sağlar [37]. Karşılaştırmalı çalışmalar hem mikronükleus hem de kromozom aberasyon
testlerinin her ikisininde genotoksinlerin belirlenmesinde eşit duyarlılığa sahip olduğunu gösterse de interfaz
hücrelerinde mikronükleus sayımı anafaz-telofaz hücrelerindeki kromozomal aberasyon sayımlarından daha kolay ve
daha duyarlıdır [9, 38]. Fenech ve diğerleri (1997) mikronükleus test yönteminde kinetekor veya sentromeri belirleyen
metotlar kullanarak; kromozom kırığı nedenli mikronükleus ile kromozom geri kalması nedenli mikronükleusları
birbirinden ayırmanın kolay olduğunu belirtmiştir [39].
Mikronükleusun belirlenmesi insan biyomonitör sistemleri için epitel hücreler, fibroblastlar ve lenfositler gibi farklı
hücre tiplerinde gerçekleştirilmiştir [40]. Bu tür belirlemeler aynı şekilde bitkilerde polen ana hücrelerinde de kolaylıkla
yapılabilmektedir. Allium cepa ve Vicia faba gibi bitkilerde oluşan mikronükleus yapıları kök ucu hücreleri testi
gerçekleştirilerek gözlenmektedir. Mikronükleuslar Tradescantia bitkisinde de polen ana hücrelerinde mayoz
bölünmenin erken tetrad safhasında görülmektedir ve analizi için farklı uygulama metotları bulunmaktadır. Bu
uygulamalar kullanılarak çeşitli kimyasalların ya da zararlı ışınların genotoksik potansiyelleri hakkında bilgiler elde
edilebilmektedir [35].

6. BİTKİLERDE MİKRONÜKLEUS TESTİ
Mikronükleus testinde de diğer test sistemlerinde olduğu gibi bitkilerin elde edilmesi, taşınması ve saklanması hem
kolay hem de ucuzdur. Yüksek yapılı bitkiler kromozomlarının boyutlarından dolayı sitogenetik analizler için uygundur
[15].
Bilindiği gibi çeşitli kimyasal maddelerin mutajenik ve genotoksik etkilerinin değerlendirilmesi için Arabidopsis
thaliana, Allium cepa, Crepis capillaris, Glycine max, Hordeum vulgare, Lycopersicum esculentum, Nicotiana, Pisum
sativum, Vicia faba, Tradescantia, Lens culinaris ve Zea mays gibi bitkiler kullanılmaktadır [2]. Bitkilerde ilk defa

kardeş kromatid değişim testi 1958 yılında uygulanmış olup 1980’lerden sonra ise kardeş kromatid değişim ve
mikronükleus oluşumu genotoksisite testleri arasında yaygın olarak bir arada kullanılmaya başlanmıştır [9, 41]. Ma
çevresel kirleticilerin mutajenik ve genotoksik etkisini belirlemede yüksek bitkileri oldukça duyarlı canlılar olarak
tanımlamaktadır [42]. Özellikle çevresel kirleticilerin ve bazı kimyasal maddelerin genotoksisitesinin belirlenmesinde
kullanılan mikronükleus testi farklı bitkilerde uygulama alanı bulmuştur. Allium ve Vicia gibi bitkiler mikronükleus
testinde sıklıkla kullanılırken, diğer bitkilerde de çalışmalar yapılmaktadır [43]. Ayrıca mikronükleus testi Tradescantia
bitkisinde “stamen hair mutasyonu” ve “mikronükleus test” olmak üzere iki ana test şeklinde uygulanmakta olup, bu
bitki üzerinde mikronükleus testi 1978’den bu yana kullanılmaktadır [43-45]. Bunların dışında Zea mays, Hordeum
vulgare, Triticum aestivum ve Crepis capillaris’de mikronükleus testi için tercih edilen bitkiler arasında olup bununla
ilgili çeşitli çalışmalarda mevcuttur [12, 46-49].

6.1.

Allium/Vicia Mikronükleus Testi

Genotoksisitenin in situ değerlendirilmesinde kullanılan kısa zamanlı laboratuvar çalışmalarında hızlı bir test sistemi
olan mikronükleus testi Allium cepa ve Vicia faba olmak üzere iki bitkinin bölünen kök hücrelerinde analiz
edilmektedir [9]. Allium ve Vicia mikronükleus çalışmaları genotoksisitenin değerlendirilmesinde oldukça umut verici
ve birbiriyle ilişkili modellerdir [9, 50, 51]. Bitki tohumlarının embriyonik meristeminde mikronükleus testinin
hassasiyetinin artması için, dormant tohum meristemlerinin olduğu ilk hücre bölünmesinden sonraki interfaz
hücrelerindeki mikronükleus sıklığının skor edilmesi gerekmektedir [28, 52].
1930’lu yılların başlarından itibaren fiziksel ve kimyasal ajanların genotoksisitesinin değerlendirilmesinde Allium cepa
ve Vicia faba kök meristemleri öncü sitogenetik materyaller olarak kullanılmaktadır. Bu iki test sistemi ile pek çok
kimyasal maddenin sitogenetik analizinin gerçekleştirildiği büyük bir veri listesi mevcuttur [53, 54-58]. 1980 yılının
başlarında ise bu kök tipleri genotoksisitenin indikatörleri olarak kromozom aberasyon sıklığının belirlenmesinde
kullanılmıştır ve bununla ilgili U.S. EPA Gene-Tox Program’da birçok çalışma yayınlanmıştır [59]. Son zamanlarda ise
kromatid aberasyonları [60], kardeş kromatid değişimi [61, 62-65] ve mikronükleus [51, 66-69] testleri genotoksisitenin
değerlendirilmesinde önemli birer parametre olarak yaygın bir şekilde uygulanmaktadır. Çevre kirleticilerinin
genotoksisitesinin değerlendirilmesinde Allium/Vicia mikronükleus testi hızlı, ucuz ve kolay uygulanabilirliğinden
dolayı etkili ve güvenilir bir test sistemi olarak tercih edilmektedir.
Bitkilerde yaygın ve en iyi bilinen genotoksisite testlerinden biri Vicia mikronükleus testidir. Bu metot su (70-72), su
ekstraktları [73], sediment [74, 75], atıklar [76], toprak [77, 78] ve saf kimyasal ajanlar [58, 79] gibi farklı pek çok
maddenin genotoksisitesinin değerlendirilmesinde yaygın kullanım alanına sahiptir. Vicia faba dünyanın her yerinde
kültüre edilen, kolay yetişen ve iyi gözlenebilen 6 çift büyük kromozoma sahip olan bir bitkidir. Tüm bu özelliklerinden
dolayı Vicia mikronükleus testinin kullanımını da avantajlı hale gelmektedir [80].
Allium cepa ve Vicia faba bitkilerinde mitoz için önemli bir kriter olan mitotik aktivitelerin belirlenmesi kök ucu
hücrelerinden hazırlanan preparatlar yolu ile gerçekleştirilmektedir. Bu preparatların hazırlanması için genotoksisitesi
test edilecek maddeye maruz bırakılan kökler yaklaşık 2-3 cm uzunluğa eriştiğinde bitkinin kök uçları kesilerek fikse
edilir. Uygun prosedür takip edildikten sonra hazırlanan preparatlar mikronükleus sıklığı bakımından mikroskobik
olarak değerlendirmeye alınır.
Allium/Vicia mikronukleus testi geçmişten bu yana yaygın kullanımını halen devam ettirmekte olup günümüzde bu
testlerle ilgili birçok çalışma mevcuttur. İlhan (2008) Sunset Yellow (E110) ve Brilliant Black (E151) adlı maddeleri
Allium cepa ve Vicia faba kök ucu hücrelerinde çalışmış olup bu iki maddenin doz miktarındaki artışa bağlı olarak
mutasyon seviyelerinin arttığını gözlemiştir [81].
Sang ve Li (2004) sızıntı sularının genotoksisitesini Vicia faba MN testi ile araştırmışlar ve bu bitkide sızıntı sularının
genotoksik bir etkiye sahip olduğunu belirlemişlerdir [53]. Minouflet ve arkadaşları (2005) radyoaktif bir kontaminat
olan 137Cs ile yaptıkları çalışmada Vicia mikronükleus testi ile bu maddenin genotoksik etkilerini değerlendirmişlerdir
[82]. Leme ve Marin-Morales (2008) yaptıkları çalışmada Allium cepa mikronükleus testi kullanmışlar ve su
örneklerinin genotoksik ve mutajenik etkilerini rapor etmişlerdir [83]. Ocak ve arkadaşları (2002) Eskişehir Porsuk
Çayı’nın genotoksik etkisini Allium cepa mikronükleus ile çalışmışlar ve Çay suyunun mikronükleus oluşumunu
indüklediğini tespit etmişlerdir [84].
İmidacloprid insektisitinin genotoksisitesi Rodriguez ve arkadaşları (2015) tarafından Allium cepa üzerinde
mikronükleus frekansını artırdığını tespit etmiştir [14]. Pesnya ve Romanovsky (2013) cep telefonları tarafından salınan
plutonium-239 alpha partiküllerinin genotoksik etkisin Allium cepa üzerinde çalışmışlar ve mikronükleus oluşumunu

indüklediğini tespit etmişlerdir [85]. Bunların dışında Dhyèvre ve arkadaşları (2014) toprak PH’ının Vicia faba ile,
Herrero ve arkadaşları (2012) Di(2-ethylhexyl)phthalate, triclosan ve propylparaben’in, Pichler ve arkadaşları (2014)
bir ilaç çeşidi olan Imatinib mesylate’in Allium cepa ile, Cotelle ve arkadaşları (1999b) kontamine toprakların, Wu ve
arkadaşları (2010) arseniğin etkisini ve Ma ve arkadaşları (1995) çevresel kirleticilerin etkisini her iki bitkide de
mikronükleus testi ile araştırmışlardır [3, 9, 56, 86, 87, 88].

6.2.

Tradescantia Mikronükleus Testi

Tradescantia, farklı tipteki kimyasal maddelerin klastojenitesinin belirlenmesi için kullanılan en uygun bitkilerden
biridir. Bu bitki özellikle çevresel kirleticilerin değerlendirilmesinde kullanılmaktadır [45]. Kısacası bu bitki, çevresel
bir indikatör olarak kabul edilmektedir. Doğrudan yaşam ortamlarından toplanarak stamen tüy analizi ve mikronükleus
sıklığı açısından değerlendirilmeye alındığı gibi laboratuvar ortamında farklı maddelere maruz bırakılarak da deneme
düzeneği kurulabilmektedir.
Bu bitkide stamen hair mutasyon (Trad-SH) ve mikronükleus assay (Trad-MCN) olmak üzere iki farklı test sistemi
uygulanabilmektedir. Stamen tüy analizi testinin temeli Tradescantia çiçeklerinin renginin heterozigotluğuna
dayanmaktadır. Stamen hücrelerinde pigmentasyondaki fenotipik değişim dominat olan mavi renkten resessif olan
pembe renge doğrudur [43]. Tradescantia türlerarası melezlerinde stamen tüy analizi, en duyarlı laboratuvar
testlerinden biridir ve bu test çiçek tomurcuklarının farklı kimyasal maddelere maruz bırakılmasından 2-3 hafta sonra
sonuç vermektedir. Stamen tüyü analizinde somatik resesif mutasyonların varlığı pembe renkli mitotik hücrelerin
oluşumu ile ortaya çıkmaktadır. Mikronükleus assay ise test edilen mutajen tarafından mayotik hücrelerin tetratlarında
mikronükleus sıklığının belirlenmesi temeline dayanmaktadır [44]. Mikronükleuslar Tradescantia bitkisinde de polen
ana hücrelerinde mayoz bölünmenin erken tetrad safhasında görülmektedir. Mikronükleus sıklığında meydana gelen
artmalara bağlı olarak çeşitli kimyasal maddelerin genotoksik potansiyelleri hakkında değerlendirilmeler
yapılabilmektedir.
Çevresel kirleticilerin genotoksisitesinin belirlenmesinde Tradescantia’da Allium cepa ve Vicia faba kadar çok tercih
edilen bitkilerden biridir ve bu bitkiyle ilgili yapılmış pekçok çalışma rapor edilmiştir. Pereira ve ark. [89] Brezilya’da
araç kirliliğinin sebep olduğu genotoksisiteyi araştırırken Tradescantia pallida bitkisi ile çalışmış olup bu kirliliğin
mikronükleus sıklığını indüklediğini saptamışlardır. Mielli ve ark. [90] Brezilya’da kanalizasyon kontamine olmuş sular
ile sulanan bitki örneklerinde Tradescantia mikronükleus çalışması yapmış ve mikronükleus sıklığının indüklediğini
tespit etmişlerdir. İlhan [81], Sunset Yellow (E110) ve Brilliant Black (E151) adlı boya maddelerinin Tradescantia
pallida üzerinde oluşturduğu genetiksel değişiklikleri Tradescantia’da Stamen Tüyü analizi ile çalışmış ve her iki boya
maddesinin genotoksik potansiyele sahip olduğunu göstermiştir. Meireles ve ark. [91] 2009 yılında, Feira de Santana,
Bahia State, Brazilya’da trafiğin yoğun olduğu 3 bölgedeki atmosferik kirleticilerin genotoksisitesini Tradescantia
mikronükleus testi ile araştırmışlardır. Özellikle araç trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde atmosferik kirliliğin yüksek
olduğunu ve bunun mikronükleus frekansını artırdığını saptamışlardır. Majer ve ark. [92] metalle kontamine olmuş
toprakların etkisini Tradescantia mikronükleus analiziyle araştırmışlar ve kontamine toprak bölgelerine göre değişmek
üzere mikronükleus sıklığının arttığını tespit etmişler. Prajapati ve Tripathi [93] Hindistan’da farklı tarafik
yoğunluğunun olduğu bölgelerden Taradescantia örnekleri toplayarak mikronükleus sıklığını araştırmışlar ve trafiğin
yoğun olduğu bölgelerde mikronükleus sıklığının arttığını tespit etmişlerdir. Minouflet ve ark. [82] radyoaktif bir
kontaminat olan 137Cs ile yaptıkları çalışmada tradescantia stamen tüy analizi ve mikronükleus testleri ile bu maddenin
genotoksik bir etkiye sahip olduğunu göstermişlerdir. Ayrıca Rodriguez ve ark. [14] imidacloprid insektisidinin, Pichler
ve ark. [87] bir ilaç çeşidi olan Imatinib mesylate’in, Elezaj ve ark. [94] termo elektrik santrallerinin etkilediği suların
Tradescantia mikronükleus testi ile, Jiang ve ark. [95] Lijang ırmağından su örneklerinin, Fomin ve ark. [96] maden
tortularından çıkan sıvı atıkların, Duan ve ark. [97] Çin’in Kunming şehrinden geçen Panlong ırmağında su
genotoksisitesinin ise hem mikronükleus hem de stamen tüy analizi ile genotoksistelerini araştırmışlardır.
Allium, Vicia ve Tradescantia gibi bitkiler mikronukleus testi için sıklıkla kullanılan bitkiler olmakla birlikte bunların
dışında Zea mays, Hordeum vulgare, Triticum aestivum, Daucus carota ve Crepis capillaris’de mikronukleus testi için
tercih edilen bitkiler arasındadır. Bu bitkilerle ilgili yapılmış çeşitli çalışmalarda mevcuttur [12, 46-49, 98].

7. SONUÇ
Genotoksisite çalışmaları geçmişten bu yana geçerliliği halen devam eden çalışmalar olup, artan kirlilik boyutlarının
belirlenmesi ve bu kirliliğin canlılara olan zararlarının değerlendirilmesinde bu çalışmalarının önemi her geçen gün
artmaktadır. Yaşam alanlarında bulunan genotoksik maddeler üzerinde gerçekleştirilen ve gerçekleştirilecek olan
araştırmalar ile bu maddelerin genotoksik potansiyellerinin bazıları saptanmış bazılarının etkileri ise halen saptanmayı

beklemektedir. Bilimsel araştırmalarda model organizma olarak genellikle bitkisel ya da hayvansal organizmalar
kullanılmaktadır. Özellikle bitkisel test sistemleri avantajları dolayısıyla genotoksisite çalışmalarında sıklıkla tercih
edilmektedir.
Sonuç olarak bitkisel genotoksisite testleri içerisinde mikronükleus testi geçmişten günümüze kadar çok yoğun bir
şekilde kullanılmış olup, kısa zamanlı, duyarlı ve ucuz bir test sistemi olması bu test sisteminin önemini arttırmaktadır.
Yine sayısal ve yapısal kromozom düzensizliklerinin indirekt göstergesi olarak değerlendirilen MN testi, organizmayı
etkileyen çeşitli fiziksel ve kimyasal ajanların sitogenetik etkilerini belirlemek için yapılabilecek büyük çaplı tarama
çalışmalarında güvenle kullanılabilir.
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