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Amaç: Günümüzde tarımsal zararlılar ile mücadele için pestisitler bilinçsizce ve yaygın olarak 
kullanılmaktadır. Bu pestisitlerin çevreye, hayvanlara ve özellikle bunu uygulayan ve buna maruz 
kalan insanlara ne gibi etkilerinin olduğunu ya da olabileceğini, oluşan ya da oluşacak etkilerin hangi 
yöntemlerle belirlenebileceğini en kısa yoldan ve en kolay yöntemler ile tespit edebilmek önemlidir. 
Tamamlanan araştırmada, sağlıklı insan periferal lenfosit kültürleri üzerinde Çanakkale’de çiftçiler 
tarafından yaygın kullanılan myclobutanil adlı triazol sınıfı fungisitin genotoksik etkisi nükleer 
bölünme indeksi ve mikronükleus testi kullanılarak belirlenmiştir. 

Gereçler ve Yöntemler: Bir dişi ve bir erkek bireyden alınan periferik kan kromozom ortamına 
ekilmiş ve 37ºC’deki inkübatörde 72 saat inkübasyona alınmıştır. Kültürün 24. saatinde 
myclobutanilin 5 farklı konsantrasyonu (3.125, 6.25, 12.5, 25, 50 ppm) ile pozitif kontrol olarak 
Mitomisin C ekilmiştir. Kültür süresinin sonunda preparat yapımına geçilmiştir. Mikronükleus 
frekansının değerlendirilmesinde, her bir uygulama için 2000 binükleat hücre, nükleer bölünme 
indeksi için ise 1000 adet mono- ,bi-, tri- ve tetranükleat hücreler incelenmiştir. Çıkan sonuçlar 
istatistiksel olarak değerlendirilmiştir. 

Bulgular: Deney sonucunda myclobutanilin konsantrasyonlarının bir, iki, üç ve dört mikronükleus 
içeren binükleat hücreler meydana getirdiği gözlenmiştir. Myclobutanilin insan periferal lenfosit 
kültürleri üzerindeki konsantrasyonları kontrol grubu ile karşılaştırıldığında, 3.125 ppm’lik 
konsantrasyonun mikronükleus frekansını etkilemediği buna karşın 6.25 ppm, 12.5 ppm ve 25 
ppm’lik konsantrasyonlarda ise mikronükleus frekansının doza bağlı olarak anlamlı derecede artış 
gösterdiği tespit edilmiştir. Myclobutanilin 50 ppm’lik konsantrasyonu ise insan periferal lenfosit 
kültürü üzerinde toksik etki göstermiştir. Nükleer bölünme indeksinde ise konsantrasyon arttıkça 
değerler azalmasına rağmen kontrolle karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı bir değişiklik 
gözlenmemiştir. 

Sonuç: İn vitro koşullarda myclobutanil fungusitinin insan periferal lenfositlerinde genotoksik 
etkiye neden olduğu bulunmuştur. Elde edilen sonuçlar tarım ilaçlarının dikkatli ve bilinçli bir 
şekilde kullanılmadığı takdirde insanlarda genetik hasarın meydana gelebileceğini göstermektedir. 
Bu bağlamda pestisit kullanımında çiftçilerimizin bilinçlendirilmesi için üniversitenin ilgili 
birimlerince bilgilendirme toplantıları düzenlenmelidir. 
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