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Özet
Bir bitki büyüme hormonu olan oksin Indol-3-Asetik Asitin (IAA) reaktif oksijen türlerini (ROT) ürettiði,
nötrofil, lenfosit ve makrofajlar üzerine sitotoksik etkisi olduðu bilinmektedir. Bu çalýþmada, IAAin üçüncü
nesil farelerin (Mus musculus) kemik iliði hücreleri mitotik indeksine etkisinin araþtýrýlmasý amaçlanmýþtýr.
Bu amaçla, diþi fareler IAA, kontrol etanol ve kontrol serum fizyolojik grubu olmak üzere üç gruba bölündü.
Ýki diþi bir erkekle çiftleþtirildi. IAA, farelere 300 mg/kg vücut aðýrlýðý dozu 1/40 sulandýrýlarak üç günde
bir deri altýna (ip) verildi. Kontrol etanol grubuna IAAnýn çözündüðü etanol ve kontrol serum fizyolojik
grubuna da serum fizyolojik ayný yolla verildi. Bu iþlemler üç nesil boyunca tekrarlandý. Çalýþma sonunda,
IAAin üçüncü nesil farelerde mitotik indeksi, kontrol grubuna göre arttýrdýðý gözlendi.
Sonuç olarak, IAAin mitotik indeksi aktive ettiði söylenebilir.
Anahtar kelimeler: Ýndol-3-asetik asit, mitotik indeks, fare.
Abstract
The effect of indole-3-acetic acid on mitotic index on bone marrow cells of third generation mice
The plant growth-hormone auxin indole-3-acetic acid (IAA) is known to generate reactive oxygen species
and be cytotoxic on neutrophils, macrophages and lymphocytes. The aim of present study was to investigate
the effect of IAA on mitotic index in the bone marrow cells of third offsprings mice (Mus musculus). Female
mice were divided into three groups: IAA-treated group and ethanol control group and serum physiologic
control group. For mating, two females and one male were held in a steinless steel cage. All chemicals were
applied intraperitoneally (i.p.). IAA was administered to maternal mice as a 1/40 diluation of 300 mg/kg
body weight in 3 day intervals. Ethanol and serum physiologic was administered in the control group. These
applications were continued for three generations.
Mitotic index increased in the IAA groups compared to control groups in the bone marrow cells of the third
generations mice.
The results demonstrated that IAA increased mitotic index in the bone marrow cells of the third generations
of mice.
Key words: Indole-3-acetic acid, mitotic index, mice.
Bu çalýþma, V. Ulusal Prenatal Taný ve Týbbi Genetik Kongresi 09-12 Ekim 2002 Konyada poster olarak sunulmuþtur.

Giriþ
Tarýmsal üretimi arttýrma durumundaki ülkeler bitki
büyüme hormonlarýnýn yanýnda bazý pestisit ve
herbisitleri de yoðun olarak kullanmaktadýr. Ancak,
bu kimyasallarýn kullanýmý ayný zamanda çevre
kirliliðine de sebep olmaktadýr. Bu maddelerin
yarýlanma ömürleri oldukça uzun olup, toprakta,
sebze ve meyveler üzerinde kalmakta ve besin zinciri
ile de insana kadar ulaþmaktadýr. Bilhassa bitki
büyüme hormonlarý canlý sistemden tamamen
atýlmayýp organlarda depolanmakta ve fonksiyon
Yazýþma Adresi: Dr. H.Ramazan YILMAZ
Süleyman Demirel Üniversitesi Týp Fakültesi
Týbbi Biyoloji ve Genetik AD (Morfoloji Binasý) 32260, ISPARTA
Tel : [+90]246-211-3330 Fax: [+90]246-237-1165
E-mail: hramazany@yahoo.com

bozukluklarýna neden olmaktadýrlar (1,2).
Ýndol-3-asetik asit (IAA, C10H9NO2, MW 175.2)
bitki büyüme maddesi olarak bitkilerde
embriyogenezden senesense kadar geliþimin her
evresinde etkili olmaktadýr (3).
Bitki büyüme maddeleri tarýmda ve seracýlýkta yaygýn
bir þekilde kullanýlmaktadýr. Bu maddelerin bir kýsmý
bitkilerde özellikle de sebze ve meyvelerde tam
yýkýma uðramadan depolanmakta, böylece bu
besinlerin hayvanlar ve insanlar tarafýndan alýnmasýyla
bitki büyüme maddeleri hayvansal dokularda
birikmektedir (1,2).
IAA, birçok hayvanýn embriyo, larva, beyin omirilik
sývýsý, kan, akciðer, böbrek, karaciðer ve beyninde
tespit edilmiþtir (4,5). Embriyonik geliþimde rolü
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olan IAAin farklý sentez yollarý vardýr. Farede
triptofandan triptamin; triptaminden de IAA
sentezlenir. Triptaminin ana metabolik ürünü olan
IAA, insanýn merkezi sinir sisteminde triptaminin
fonksiyonel bir göstergesi olarak düþünülebilir (4,6).
Triptamin canlýda çok düþük miktarlarda olduðundan
(örneðin sýçan beyninde 0.5 ng/g) ölçülmesi oldukça
zordur (6). Fakat, IAAin düþük konsantrasyonlarda
(10-15 ng/g fare beyninde) ölçülmesi mümkündür
(6). Ýnsanda, IAA ve metabolitlerinin plazmadaki
düzeylerinin, fenilketonuri ve böbrek yetmezliði gibi
hastalýklarda arttýðý bulunmuþtur (5). IAAin fare
karaciðer ve böbreðinde triptofandan sentezlendiði
ve yüksek konsantrasyonlarýnýn, fare fibroblast 3T3
hücrelerine toksik etki yaptýðý gösterilmiþtir (4).
Deneysel olarak, IAAin kültür ortamýndaki sýçan
nötrofillerinde þekil bozukluklarýna ve ölümlerine
sebep olduðu, ayrýca güçlü bir teratojenik etkiye sahip
olduðu açýklanmýþtýr (5,7). Sýçanlarda myotoniye,
farelerde anti-inflamatuvar etkiye ve hem sýçan hem
de insanda hypoglisemiye neden olduðu tesbit
edilmiþtir (5,7). IAAin sýçan karaciðer ve böbreðinde
malondialdehit seviyesini artýrdýðý, fare böbreðinde
katalaz aktivitesini inhibe ettiði, süperoksit dismutaz,
glutatyon peroksidaz, heksokinaz, glukoz 6-fosfat
dehidrogenaz, 6-fosfoglukonat dehidrogenaz, malat
dehidrogenaz ve laktat dehidrogenaz enzimlerinin
aktivitelerini deðiþtirmediði belirtilmiþtir (8-10)
Bu çalýþmada, bir bitki büyüme hormonu olan IAAin
düþük dozlarý hamile farelere deri altýna uygulanarak,
IAAin üçüncü nesil farelerin kemik iliði hücrelerinde
mitotik indeksi üzerine etkisinin araþtýrýlmasý
amaçlanmýþtýr.
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yapýldý. Mitotik indeks çalýþmasýnda sadece yavrular
kullanýldý.
Mitotik indeks ile ilgili incelemeler için Patton
(12)nun Colchicinehypotonic citrate tekniðinin
Yüksel (13) tarafýndan modifiye edilen yöntemi
kullanýldý. Fareler eterle bayýltýlarak intraperitonal
olarak 1 g vücut aðýrlýðý baþýna, %1 kolþisinden
0.01ml enjekte edildikten sonra 2,5-3,5 saat kadar
bekletildi. Daha sonra hayvanlarýn boyun kemikleri
kýrýlarak öldürüldü ve femur ilikleri %1 sodyum sitrat
enjeksiyonu ile bir tüp içerisine alýndý ve 30ºCde 15
dakika hipotenize edildi. Hücreler metanol-asetik asit
(3:1, v/v) içinde fikse edildi, soðuk lamlar üzerine
damlatýldý ve kurutuldu. Mitotik indeksin incelenmesi
için lamlar %10 giemsa ile boyandý. Hazýrlanmýþ
olan preparatlar Olympus Vanox araþtýrma
mikroskobu ile incelendi.
Mitotik indeks: Her farenin kemik iliði preparatýnda
toplam 1000 hücrede bölünen hücre sayýsý
belirlendikten sonra yüzde olarak hesaplandý.
Bulgularýn istatistiksel deðerlendirilmesinde Ki kare
testi kullanýldý.
Bulgular
Deney ve kontrol grubu farelerin F3 nesillerinin kemik
iliði hücrelerinde mitotik indeks deðerleri Tablo 1de
verilmiþtir.
Tablo 1. Üçüncü nesilde kemik iliði hücrelerinde mitotik indeks deðerleri.
Gruplar

Kontrol I
Kontrol II
Deney

Hayvan
Sayýsý
5
5
5

Uygulanan
Madde
Serum Fizyolojik
%70lik Etanol
IAA

Uygulama Ýncelenen Mitotik
Hücre Ýndeks
Sayýsý
(%)
i.p.
i.p.
i.p.

5000
5000
5000

2.90
2.92
3.70*

Gereç ve Yöntem

*P<0.03

Çalýþmamýzda, aðýrlýklarý 18-22 g olan albino Mus
musculus türü diþi fareler kullanýldý. Hayvanlar normal
fare yemiyle beslendi ve yeterince su içmeleri
saðlandý. IAAin etkisinin açýða çýkarýlmasý için,
%70 etanol uygulanan kontrol gruplarý oluþturuldu.
Ayrýca, %70 etanolün etkisini açýða çýkarmak için
serum fizyolojik kontrol grubu oluþturuldu. Her grup
için 5er diþi kullanýldý. Ýki diþi bir erkekle
çiftleþtirilmek üzere kafeslere yerleþtirildi ve iki gece
bir arada tutularak çiftleþtirildi. Üç günde bir IAA
grubundaki diþilere 300 mg/kg vücut aðýrlýðý dozu
1/40 seyreltilerek i.p. olarak uygulandý (11). Bu
uygulamaya yavrular doðduktan sonraki 55. güne
kadar devam edildi. 55. günde deney için kullanýlacak
yavrularýn boyunlarý kýrýlarak öldürüldükten sonra
kemik iliði alýndý. Bu iþlemler üç nesil boyunca

3. neslinde, IAA grubunda, kontrol gruplarýna göre,
mitotik indekste anlamlý bir artma tespit edildi
(p<0.03). Kontrol gruplarý arasýnda anlamlý bir fark
bulunmadý.
Tartýþma ve Sonuç
Bu çalýþmada bitki büyüme hormonu olan IAA hamile
farelere deri altýna uygulanarak, IAAin üçüncü
nesil farelerin kemik iliði hücrelerinde mitotik indeksi
üzerine etkisi araþtýrýldý. IAAin üçüncü nesil fare
kemik iliði hücrelerinde mitotik indeksi, kontrol
grubuna göre arttýrdýðý gözlendi (P<0.03). Yaptýðýmýz
bir çalýþmada, IAAin birinci ve ikinci nesil farelerde
kemik iliði hücrelerinde mitotik indeksi arttýrdýðýný
gözlemledik (14). Ayrýca, baþka bir çalýþmamýzda,
IAAin farelerin üç nesil boyunca fare kemik iliðinde
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kromozom sayýsý ve yapýsýnda bir anomaliye neden
olmadýðýný gözledik (15). Mitotik indeksteki artýþ,
IAAin DNA ve RNA miktarlarýný artýrmasýndan
dolayý olabilir. Kowalska (16) yaptýðý bir çalýþmada,
3-indolasetik asitin insan fibroblast kültüründe DNA
ve RNA miktarýný arttýrdýðýný belirtmiþtir. IAA
bitkilerde özel proteinlerin sentezi, hücre bölünmesi,
büyümesi ve farklýlaþmasý gibi fizyolojik fonksiyonlarý
düzenlemektedir (17). IAA bazý bileþiklerle birleþerek
hücre bölünmesi için aktivatör bir rol oynamýþ olabilir.
Bertuzzi ve arkadaþlarý (7) IAAin insan serum
albumini ile birleþtiðini belirtmiþlerdir. Bitkilerde
IAA çoðu zaman, bazý aminoasit, peptit ve þekerlerle
birleþebilir (18). Ayrýca IAA, hücre bölünmesini
kontrol eden molekülleri uyararak hücre bölünmesini
arttýrmýþ olabilir. Hücre döngüsünün kontrolü G1/S
ve G2/M geçiþ noktalarýnýn yakýnýnda yapýldýðý
bilinmektedir. Bu iki noktada döngünün ilerlemesini
ve durmasýný saðlayan protein kinazlar ve siklinlerdir.
Kinazlarýn ve siklinlerin biribirleriye etkileþimiyle
hücrenin, hücre döngüsüne giriþini düzenleyen bir
kontrol molekülü üretilir (19). Çeþitli dokularda,
organlarda ve hücre kültürü sistemlerinde hücre
bölünmesinin aktivasyonu ile ilgili yapýlan çalýþmalar,
Cdk (siklin baðýmlý kinaz) ekspressiyonunun ve
aktivitesinin oksinler aracýlýðýyla olduðunu
belirtmektedir (20). Oksin, hücre döngüsü kontrolünde
anahtar bir komponent olan Cdc2 aracýlýðýyla hücre
bölünmesini arttýrýr (21). Cdc2/Cdc2 kinaz, hücrenin
S fazýna giriþi ve telomeraz aktivitesi için gereklidir
(22).
Sonuç olarak, IAAnýn kemik iliðinde mitotik indeksi
arttýrdýðý söylenebilir. IAA etkisinin daha iyi
açýklanabilmesi için daha detaylý moleküler
çalýþmalara ihtiyaç vardýr.
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