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АПСТРАКТ  

 

Со брзиот економски развој и индустријализација, широк спектар на 

генотоксични хемикалии се продуцираат и дистрибуираат во животната средина. 

Токсичните хемикалии влијаат врз индивидуалното здравје кога интерферираат со 

нормалните физиолошки процеси во организмите. Тешките метали ја сочинуваат една 

од најголемите групи на загадувачи на животната средина кои се сериозна закана за 

општата состојба во биосферата. Иако есенцијалните метали имаат важна биолошка 

функција како кофактори на многу металопротеини и ензими, кога се акумулираат во 

клетките имаат цитотоксичен ефект.  

Фитотоксичноста на металите е поврзана со индуцирање оксидативен стрес 

поврзан со оксидација на протеините и мембранските липиди, како и специфичен 

одговор со DNA оштетување. Поради строго регулираната структура на генетскиот 

материјал, возможно е да се користат најразлични растителни и животински видови во 

тестовите за генотоксичност. Претставниците од класата виши растенија обезбедуваат 

корисен генетски систем за скрининг и мониторирање на најразлични ксенобиотици.  

Случајно амплифицираната полиморфна DNA (RAPD) техника е употребена за 

детектирање на индуцираните DNA оштетувања од метали кај Phaseolus vulgaris L. 

како експериментален модел систем и четири други видови растенија [Taraxacum 

officinale (Asteraceae), Matricaria recutita L. (Asteraceae), Urtica dioica (Urticaceae) и 

Robinia pseudoacacia L. (Fabaceae)] собрани од локалитети со различна експозиција на 

метали. Евидентиран е полиморфизам во добиените RAPD-профили во вид на 

исчезнување и/или појавување на фрагменти во DNA отпечатокот на примероците 

изложени на метали во споредба со контролниот примерок. 

DNA полиморфизмот детектиран со RAPD анализата е ефикасен биомаркер за 

детектирање генотоксичност на ксенобиотици кај растителни модел системи. 

 

Клучни зборови: растенија, тешки метали, RAPD, DNA оштетување, Phaseolus 

vulgaris 
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GENOTOXIC EFFECTS OF XENOBIOTICS:  

COMPARATIVE INVESTIGATION WITH PLANT MODEL SYSTEMS 

 

ABSTRACT  

 

Impact assessment of environmental pollutants is an important issue in 

ecogenotoxicology. With fast economic development and industrialization, a vast range of 

genotoxic chemicals were produced, and distributed in the environment. Toxic chemicals 

adversely affect individual health when they interfere with normal physiological processes of 

an organism. Heavy metals constitute one of the major groups of genotoxic environmental 

pollutants possessing serious threat to human as well as environmental wellbeing. Although 

essential metals carry out important biological functions because they act as cofactors for a 

wide variety of metalloproteins and enzymes, they are cytotoxic when they accumulate in 

excess of cellular needs.  

Heavy metal toxicity in plants is related with induce of oxidative stress linked to 

oxidation of proteins and membrane lipids but also to alterations of DNA damage response.  

Due to the highly conserved structure of the genetic material, it is possible to use a 

broad variety of species including bacteria, yeasts, animals and plants in genotoxicity tests. 

Higher plants provide a useful genetic system for screening and monitoring environmental 

pollutants.  

A random amplified polymorphic DNA (RAPD) technique was used to detect 

genotoxic-induced DNA damage in Phaseolus vulgaris L. as experimental model system and 

four other plant species [Taraxacum officinale (Asteraceae), Matricaria recutita L. 

(Asteraceae), Urtica dioica (Urticaceae) and Robinia pseudoacacia L. (Fabaceae)] sampled 

from areas with different exposition on metals. Polymorphisms became evident as 

disappearance and/or appearance of DNA fragments in treated samples compared with 

control one.  

DNA polymorphism detected by RAPD analysis offered a useful biomarker assay for 

detecting genotoxicity of toxic chemicals in plant model systems. 
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