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Lipoik asit (LA) ve ferulik asitin (FA) 
MMC’ye karşı antigenotoksik etkileri, insan 
lenfositlerinde kromozomal anormallikler (KA), 
kardeş kromatid değişimleri (KKD) ve 
mikronükleus (MN) testi ile incelenmiştir. LA 
çalışmasında, her bir kültüre 48 saat süre ile 0,2 
µg/ml MMC uygulanmıştır. Lipoik asit uygulaması, 
MMC’den 1 saat önce, eş zamanlı ve 1 saat sonra 
olmak üzere üç farklı şekilde, üç farklı doz 
kullanılarak (0,5, 1, 2 µg/ml) yapılmıştır. FA 
uygulaması ise 24 saat süreyle MMC ile eş zamanlı 
olarak beş farklı doz (0,25, 0,50, 1, 2, 4 µg/ml) 
kullanılarak yapılmıştır. Tüm uygulamalarda 
negatif kontrol, pozitif kontrol ve çözücü kontrol 
bulundurulmuştur. MMC + lipoik asit ve MMC + 
ferulik asit uygulanan kültürlerin hepsinde, hem 
KA/hücre hem de anormal hücre frekanslarında, 
pozitif kontrole göre bir azalma gözlenmiştir. Bu 
azalma LA uygulamasında istatistiksel olarak 
anlamlıdır. LA ve FA uygulanan tüm kültürlerde, 
MMC tarafından oluşturulan KKD/hücre ve 
MN/hücre frekanslarında da istatistiksel olarak 
önemli bir azalma gözlenmiştir. Bu sonuçlar lipoik 
asit ve ferulik asitin, MMC tarafından oluşturulan 
genetik hasar üzerine antiklastojenik ve 
antimutajenik etkisinin olduğunu göstermektedir. 
Diğer yandan, LA ve FA tüm dozlarda mitotik 
indekste istatistiksel olarak önemli bir azalmaya yol 
açmıştır. Bu da bu iki antioksidanın antimitotik 
etkili olduğunu göstermektedir.  
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  Metominostrobin ve Emamectin benzoate 
pestisitlerinin in vitro genotoksik etkileri kromozom 
anormalliği (KA), mikronükleus (MN) ve Komet 
testleri kullanılarak belirlenmiştir. KA ve MN 
testleri için, metominostrobin’in 5 farklı dozu 
(0.001, 0.005, 0.01, 0.05 ve 0.1 µg/ml) ve 
emamectin benzoate’ın 5 farklı dozu (0.625, 1.25, 
2.50, 5.00 ve 10.00 µg/ml), 24 ve 48 saat süre ile 
kültüre alınmış lenfositlere uygulanmıştır. Komet 
çalışması için, izole edilmiş lenfositler, yukarıda 
belirtilen dozlarla 1 saat muamele edilmiştir. 
Metominostrobin, 24 saatlik uygulamada, en 
yüksek 3 dozda, kromozomal anormallik frekansını 
önemli düzeyde artırırken, 48 saatlik uygulamada 
en düşük doz hariç tüm dozlarda anormallik 
frekansını önemli düzeyde artırmıştır. Her iki 
uygulama süresinde de anormallik frekansındaki 
artış doza bağlıdır (24 saatlik uygulamada r=0.94 ve 
48 saatlik uygulamada r=0.88). Emamectin 
benzoate, kontrole göre 24 ve 48 saatlik 
uygulamalarda tüm dozlarda kromozomal 
anormallik frekansını doza bağlı olarak artırmıştır 
(24 saatlik uygulamada r=0.69, 48 saatlik 
uygulamada r=0.88). Her iki pestisit, mikronükleus 
frekansını da doza bağlı olarak artırmıştır 
(metominostrobin için r=0.92, emamectin benzoate 
için r=0.86). Mitotik indekste, metominostrobin 
uygulamasında önemli bir farklılık oluşmazken, 
emamectin benzoate uygulamasında, doza bağlı 
önemli bir azalma meydana gelmiştir (r=0.97). 
Komet testinde, metominostrobin, primer DNA 
hasarını 0.001 ve 0.05 µg/ml’lik dozlar haricinde 
tüm dozlarda önemli düzeyde artırırken, emamectin 
benzoate bu hasarı tüm dozlarda önemli düzeyde 
artırmıştır. Elde edilen sonuçlar, çalışmada 
kullanılan her iki pestisitin de potansiyel genotoksik 
etkiye sahip olduğunu göstermektedir.  
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