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Çevreyi kirleten, doğal dengeyi bozarak 
yeni sorunların ortaya çıkmasına neden olan, 
canlıları değişik şekillerde ve değişik oranlarda 
etkileyen pestisitlerin, birçoğu hedef organizmaya 
özgü olmadığından, hedef olmayan türleri de 
etkileyen, önemli toksikolojik etkiye sahip olan 
kimyasallardır. Bu toksikolojik kimyasalların 
çevresel kontaminasyonu, insan sağlığı ile yiyecek 
kalitesi üzerindeki sonuçları çok ciddi bir dünya 
problemini oluşturmaktadır. Pestisitlerin dünyanın 
değişik bölgelerinde kontrol edilmeksizin yıllardır 
yaygın olarak kullanılması su ve topraktaki kirlilik 
düzeyinin çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmasına 
neden olmuştur. 

Kısa zamanlı bakteriyel test sistemlerinden 
olan Ames test (Salmonella/mikrozom) ve SOS 
kromotest sistemleri, insanların maruz kaldığı 
çevresel kanserojenleri ve mutajenleri önceden 
tespit etme özelliklerini taşımaktadır. Bu testler, 
hayvansal kanserojenite testlerinin yapılamadığı 
durumlarda da kullanılabilmektedir. 

Çalışmamızda bazı pestisitlerin genotoksik 
potansiyelinin Ames test ve SOS kromotest test 
sistemleri ile araştırılmıştır. 

Thiodan, S. typhimurium TA98 ve TA100 
suşunda S9 varlığında ve yokluğunda genotoksik 
aktivite göstermiştir. Test edilen pestisitlerden 
maneb ve mancozeb S. typhimurium TA98 suşunda 
S9 yoklıuğunda genotoksik aktive göstermezken S9 
varlığında genotoksik aktif bulunmuştur. 
Pestisitlerden maneb S. typhimurium TA100 
suşunda S9 yokluğunda negatif yanıt vermişken S9 
doza bağlı pozitif yanıt vermiştir. Mancozeb ise S9 
varlığında ve yokluğunda pozitif yanıt vermemiştir.  

SOS Kromotets ile yapılan çalışmalarda 
denen tüm pestisitler S9 varlığında ve yokluğunda 
SOS yanıtı uyarmışlardır. 
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Boyar maddeler tekstil, kâğıt, deri, boyama 
gibi bir çok endüstrinin atık sularında bulunan 
önemli bir kirletici kaynağıdır. Yapısal 
özelliklerinden dolayı doğal koşullar altında 
kolaylıkla parçalanamazlar ve klasik atık su arıtma 
sistemleri ile uzaklaştırılamazlar. Son yıllarda bazı 
çevresel koşullar altında azo boyalarını 
renksizleştiren ve tamamen parçalayabilen bazı 
mikroorganizmalar çalışılmıştır. Bu potansiyele 
sahip mikroorganizmalardan bir tanesi de 
Rhodopseudomonas palustris’dir. 
Rhodopseudomonas cinsine ait bakteriler, 
Rhodospirillaceae ailesindendir. İyi ışık alan 
çamurlu sularda yaygın olarak bulunan mor 
kükürtsüz fotosentetik anaerobik bir bakteridir. 
Anaerobik koşullarda fotohetetrofik üreme gösterir. 
Bu çalışmada, kimyasal boyalar olan azo indol 
bileşiklerin R. palustris NU51 suşu, üzerinde 
göstereceği toksik etkiler incelenmiştir. Azo 
boyalardan; p-etil-p.aminobenzoat azoindol (8 
mg/ml) , 4-flouroanilinazo 3-metilindol (4 mg/ml) , 
p-ethilaminobenzoat azo n-metil indol (0,8 mg/ml) 
ve aniline azo  indole (3 mg/ml)  olmak üzere dört 
tanesi seçilmiş ve denemelerde kullanılmıştır. R. 
palustris’in anaerobik fotometabolik koşullarda 
üretmek üzere aktif kültüründen (4X103 adet/ml), 
farklı konsantrasyona sahip aromatik bileşik içeren 
besiyerleri içerisine ekimleri yapılmıştır. Yedi gün 
süren inkübasyon sonucunda p-etil-p.aminobenzoat 
azoindol bileşiği içeren ortamda gelişen kültürde, 
bakteri sayısının % 81 oranında azaldığı, 4-
flouroanilin azo 3-metil indol içeren ortamda 
bakteri sayısının % 70 azaldığı, p-
ethilaminobenzoat azo n-metil indol içeren ortamda 
bakteri sayısının % 87 azaldığı, aniline azo  indole 
içeren ortamda ise bakteri sayısının % 93 azaldığı 
ve en toksik maddenin bu olduğu belirlenmiştir. En 
az toksik maddenin 4-flouroanilin azo 3-metil indol 
olduğuda tespit edilmiştir.   
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