Mikronükleus tekniği ve kullanım alanları
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Amaç: Bu derlemenin amacı sayısal ve yapısal kromozom düzensizliklerinin indirekt göstergesi olarak kabul
edilen mikronükleus (MN) tekniği hakkında bilgi vermektir. Ana bulgular: Uzun zamandan beri kullanılan ve
geliştirilmiş olan MN testi, mitoz geçiren tüm bitki, hayvan ve insan hücrelerinde, fiziksel ve kimyasal ajanların
oluşturduğu genotoksik etkinin belirlenmesinde kullanılabilir. Sonuç: MN oluşum sıklığındaki artış, genetik
materyalde oluşan hasarın bir göstergesi olarak değerlendirilmektedir.
Anahtar kelimeler: Mikronükleus, kromozom hasarı
Micronucleus technique and its implementation areas
Objective: The aim of this article is to inform about the micronucleus (MN) technique which is considered to be an
indirect indication for numerical and structural aberrations of chromosomes. Main findings: MN test can be used
to determine the genotoxic effects caused by the physical and chemical agents on all types of plant and animal
cells reproducing by mitosis, for a long time. Conclusion: The evaluation of the MN frequency elevation can be
interpreted as an indicator of the damage which occurred on the genetic material.
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Mikronükleuslar (MN) hücrenin mitoz bölünmesi
sırasında ortaya çıkan, esas çekirdeğe dahil olmayan,
tam
kromozom
veya
asentrik
kromozom
fragmanlarından köken alan oluşumlardır. MN
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 MN oluşumuna
katkıda bulunmaktadırlar (1-4). Günümüzde, hızlı
endüstrileşmeye bağlı olarak çevresel kirliliğin
giderek artmasıyla, canlılar daha fazla fiziksel ve
kimyasal ajana maruz kalmakta dolayısıyla güçlü
toksik, mutajenik, karsinojenik ve teratojenik
faktörlerin olumsuz etkilerini tespit etme ve önlemler
alma ihtiyacı kaçınılmaz olmaktadır. Bu nedenle,
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MN testi sitogenetik harabiyetin tespitinde,
kromozom analizine göre kolay uygulanabilmesi,
daha fazla sayıda hücre sayılması ve istatistiksel
yönden daha anlamlı sonuçlar elde edilmesi avantajı
sağlamasıyla yaygın kullanım alanı bulan bir teknik
olmuştur (5-14).

Mikronükleus tekniğinin gelişimi
MN testi 1950’lerde bitki hücrelerinde kromozom
hasarının
ölçülmesinde,
1970’lerde
hayvan
hücrelerinde (15,16) ve daha sonra Haddle ve
arkadaşları tarafından kültüre edilmiş (17) insan
lenfositlerinde kimyasal karsinojenleri belirlemeye
yönelik bir test olarak kullanılmaya başlanmıştır.
Bazı araştırmacılar (18-20) geliştirdikleri modifiye
metotlarla anöploidiye yol açan ajanlar ile
klastojenleri birbirinden ayırmada MN büyüklük
farkından yararlanmışlar;
klastojenlerce uyarılan
MN’lerin asentrik kromozomal fragmanlar içeren
küçük,
anojenlerce uyarılan MN’lerin tam
kromozomlar içeren daha büyük ebatlı olduğunu
göstermişlerdir. Eastmond ve Tucker (21) aynı
amaçla antikinetokor
antikorları kullanarak
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kinetokor pozitif MN’lerin tam bir kromozom,
kinetokor negatif MN’lerin ise asentrik kromozom
fragmanı içerdiğini ve bu yöntemin anöploidi uyaran
ajanları klastojenlerden ayırmada daha kesin bir yol
olduğunu vurgulamışlardır. Daha sonraları Fenech ve
Morley (22,23) tarafından geliştirilen Sitokinezi-Blok
(Cytokinesis-Blocked)
Metodu,
bazı
kinetik
problemlerin ortadan kalkmasını ve tekniğin
uygulanmasındaki güvenirliğin artmasını sağlamıştır.
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 MN
bulunduran hücrelerin oranı saptanabilmektedir.
İncelenen alanda, kültür süresi içinde ikinci
bölünmesini tamamlamış 4 çekirdekli hücrelere de
rastlanmaktadır; ancak MN sayımında Heddle ve
Countryman’in (19) kriterleri kullanıldığından bu
hücrelerde görülen MN’ler değerlendirme dışı
bırakılmaktadır. Heddle ve Countryman’in (19)
kriterlerine göre:
1. MN çapının
olması;

esas çekirdeğin

Şekil 1. Sitokinezi bloke edilmiş bir mikronükleus
bulunan hücre

1/3’inden küçük

2. Boya alma yoğunluğunun esas çekirdek ile aynı
olması;

Şekil 2. Sitokinezi bloke edilmiş iki mikronükleus
bulunan hücre.

3. Sadece sitokinezi bloke edilmiş çift çekirdekli
hücrelerdeki MN’lerin sayılması esas alınmaktadır
(Şekil 1, 2 ve 3).
Lenfosit kültürlerindeki çalışmalara paralel olarak
MN tekniği, eksfolyatif hücrelere 1982 yılında ilk
defa Stich ve arkadaşları (24) tarafından
uygulanmıştır. Bu teknik sayesinde ağız, burun,
bronş
ve
ürotelyal
eksfolyatif
hücrelerde
kimyasalların
ve
enfeksiyonların
etkilerini
değerlendirmek mümkün olmuştur (25,26). Hızla
çoğalan bu epitelyal dokular çevreleriyle sürekli
temas halindedir ve epitelin yüzeyel tabakasını
oluşturan eksfolyatif hücreler kolaylıkla elde
edilebilmekte, dolayısıyla uğradıkları genotoksik
hasar da kolaylıkla gösterilebilmektedir. Böylece bu
hücreler ait oldukları dokularda meydana gelen
morfoloji bozukluğunu, kromozom kırıklarını,
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Şekil 3. Mitoz bölünmede nükleusların dışında kalan
ve mikronükleus oluşturmaya aday iki kromozom
görülen hücre.
premalign
değişiklikleri
ve
kanseri
gösterebildiklerinden
bir
biyomarker
olarak
değerlendirilebilmekte ve karsinojenlere maruz
kalmış bireylerde artmış kanser riskini göstermek
amacıyla kullanılabilmektedir (26-28). Eksfolyatif
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hücrelerde uygulanan MN tekniğinde Fuelgen-Fast
Green boyama yöntemi kullanılmakta, hücrenin
çekirdeği parlak pembe, sitoplazması ise açık yeşil
boyanmaktadır. MN testi sigara, pestisid ve parazitik
enfeksiyonlar gibi çevresel ve mesleki etkileri
değerlendirebilmek için kolaylıkla kullanılmaktadır
(27,29-31). Bölümümüzde yapılan bir araştırmada
(32) periferal kan, bukkal mukoza ve üriner sistem
eksfolyatif hücrelerinde sigaranın genotoksik etkisi
gösterilmiştir.
MN araştırmalarında in situ hibridizasyon (ISH)
tekniği, ilk defa kromozomların sentromerini
tanımlamak için Norppa ve arkadaşları (33)
tarafından uygulanmıştır; bu çalışmada kullanılan
proplar, 1989 yılında Meyne ve arkadaşları (34)
tarafından hazırlanmış insan kromozomlarının her
biriyle hibridize olabilen sentromere spesifik
oligonükleotidlerdir (SO!AllCen). Daha sonra,
floresan in situ hibridizasyon (FISH) tekniği ile MN
oluşturan kromozomların her birinin
kimliğini
belirleyebilecek teknolojik gelişmeler sağlanmıştır
(35). Biz de bir araştırmamızda (36) akut lenfoblastik
lösemili (ALL) hastalarda kullanılan ilaçların tedavi
öncesi ve sonrası MN insidansını ve MN oluşumuna
katılan kromozomların kimliğini FISH tekniği ile
saptamayı amaçladık. Tüm kromozoma spesifik ve !
satelit sentromerik probların kullanıldığı bu
çalışmada, tedavi sonrasında MN frekansında önemli
bir artış olduğu, ancak kullanılan ilaçların herhangi
bir spesifik kromozomun insidansında
farklılık
oluşturmadığı ve ayrıca sentromer pozitif ve
sentromer negatif MN’ler arasında da farklılık
bulunmadığı gösterildi.

Mikronükleus
alanları

tekniğinin

kullanım

1980’den sonra özellikle deney hayvanlarıyla
gerçekleştirilen kontrollü çalışmalarda, kimyasal ve
fiziksel ajanların sebep olduğu sitogenetik
harabiyetin güvenilir bir göstergesi olarak kullanılan
MN çalışmalarının sayısı çok hızlı bir şekilde arttı.
Mavournin ve arkadaşları (37) 1990 yılına kadar
kimyasalların
canlılar
üzerindeki
etkilerini
belirleyebilmek için yapılan tüm MN test sonuçlarını
toplayarak, ABD Çevre Koruma Grubunun Gen-toks
Programı
dahilinde
değerlendirmeye
aldılar.
Memelilerin kan ve kemik iliğinde in vivo çalışılmış
olan 414 bileşiğin sadece 220’sinin kriterlere uygun
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test edilebildiği ortaya çıktı. Uygun test edilen
kimyasallar arasında karsinojenlerin oranı % 91
olarak saptandı; ancak negatif testlerin azlığı ciddi bir
eksiklik olarak bildirildi. Ayrıca bu çalışmalarda
esas alınan ve yıllar önce Schmid (38) tarafından
tanımlanan MN test protokolunun modifikasyonuna
ihtiyaç duyulduğu ve daha fazla çalışmanın gerekli
olduğu vurgulandı.
Fiziksel ajanların etkileri deneysel MN çalışmaları
yanında, 13 Eylül 1987’de Goiânia’da (Brezilya)
meydana gelen radyolojik kazanın
genetik
materyalde oluşturduğu hasarı belirlemek için
kullanıldı. MN sıklığında iyonizan radyasyonun
dozuna bağlı çok anlamlı bir artış gözlendi ve MN
testinin biyolojik dozimetre olarak kullanılması
önerildi. Ayrıca Goiânia kazasına maruz kalan
insanlardaki sitogenetik değişiklikler iyonizan
radyasyon ile yaş ve hayat tarzı (alkol tüketimi,
sigara kullanımı) gibi faktörlerin etkisi birlikte ele
alınarak değerlendirildi (39). Daha sonra bu konuda
yapılan çeşitli araştırmalar iyonizan radyasyonun ve
mikro dalga ışınların klastojenik etkisini açıkça
ortaya koydu ve ayrıca mikro dalga ışınların,
anöploidi uyaran bazı kimyasalların, karakteristik
mutajen özelliklerine de sahip olduğu gösterildi
(16,40-43). Biz de bir çalışmamızda (44) yenidoğan
sarılıklarında tedavi amacıyla kullanılan fototerapinin
organizma üzerindeki etkilerini MN testi ve DNA
hasarının en hassas göstergesi olan kardeş kromotid
değişim (KKD) yöntemiyle araştırdık. Floresan
ışığın KKD oranını etkilemediğini; ancak MN
sıklığının istatistiksel anlamda artırdığını saptadık.
Yenidoğan bebeklerde ve 18-25 yaş grubu bireylerde
yapılan iki ayrı çalışmada (45,46) MN frekansının
erkek ve dişi cinsiyete bağlı bir farklılık göstermediği
saptanmıştır. Ancak yaşlılarda yapılan bir diğer
çalışmada (35) kadınlarda MN sıklığının yaşlanma
ile artış gösterdiği anlaşılmış; ayrıca FISH tekniği ile
MN oluşturan kromozomların kimliği belirlenerek;
yaşlı kadınlarda X kromozomlarının otozomal
kromozomlardan daha sık olarak MN oluşumuna
katıldığı gösterilmiştir. X kromozom kaybı, aynı
zamanda
monozomik
hücrelerde
karyotip
analizleriyle de doğrulanmıştır. Bu çalışma, MN
oluşumu ile karyotip analizlerinde saptanabilen
kromozom düzensizlikleri arasındaki paralelliği
açıkça ortaya koymaktadır.
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Sonuç olarak; 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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