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Genotoksisuutta mittaavist¿ lyhytaikaisista testeisfli tärkein on Amesin Salmonel-
/a/nisäkäsmikrosomitesti, joka perustuu histidiinin suhteen auksotroñsten S. typhimuríum-
bakteerien reversioon prototrofisiksi tutkittavan aineen vaikun¡ksesta.Vaikka Amesin testiä or
käytetty pitkään, on siinä tapahtuvista DNA:n sekvenssitason muutoksista alkanut kertyå
tarkkaa tietoa vasta viime vuosina. Moleþylitason tutkimukset ovat kuitenkin tärkeitå
mutaatiomekanismien, mutageenisuuden ja niitä mahdollisesti seuraavan karsinogeenisuuder
selvittämisessä.
Amesin testissä käytetyimpiä ovat hisD3}S2-alleelin sisältävät Salmonella-kannat, joilla his'

fenotyyppi johtuu hisD-geerussä ennenaikaisen terminaation aiheuttavastâ -1 deleetiosta ja
jotka täten ovat erityisen herkkiä frameshift-mutageeneille. Monien aineiden mutageeniseer
potentiaaliin vaikuttaa myös bakteerien entsyymiakfiivisuus: tätä varten on kehitetty YG-
kantda, jotka tuottavat kohonneita määriä nitroreduktaasia jaltai O-asetyylitransferaasia.
Nitroaromaattinen 2,4,6-trinttrotolueeni (TNT) on yleisesti käytetty räjähdysaine ja 1. lk:n

myrkþ, jonka mahdollista karsinogeenisuutta ei tunneta. Amesin testissä TNT on frameshift-
mutageeni, kun nisåikäsperäistä metabolista akfivaatiosysteemiä ei käytetä. Kohonneel
entsyymiaktiivisuudet lisäävät TNT : n mutageenisuutta.
Tässä työssä analysoitiin TNT:n hisD3}S2-alleelissa indusoimia mutaatioita ja selvitettiin,

vaikuttavatko TNT:n metaboliaan osallistuvien entsyymien erilaiset määrät mutaatioide¡
tyyppiin. Testit tehtiin kannoilla T498, YGl021 (nitroreduktaasin ylituotto) ja YG1024 (O-

asetyylitransferaasin ylituotto), jokaisesta kannasta analysoitiin 20 spontaania ja 20 TNT:n
indusoimaa revertanttia. HisD-geenin tutkittava alue monistettiin asymmetrisellä PCR:llä,
yksijuosteinen tuote puhdistettiin "kiinteä kantaja"-menetelmällä ja sekvensoitiin.
Amesin testissä saadut revertanttimäåirät olivat YG-kannoilla huomattavasti korkeampia kuin

TA98:lla. Kannasta riþuen 55-75% spontaaneista ja 80-95% TNT:n indusoimista mutaati.
oista oli hotspot-alueen -CG/GC-deleetioita: TNT, kuten useimmat aiemmin tutkitut muta
geenitkin siis lisäsi näiden -2 deleetioiden määrää. Muut havaitut mutaatiot olivat pääosir

kompleksisia eli yleensä sopivasta deleetiosta ja sen läheisestli emässubstituutiosta muodostu.
via reversioita. Tilastollisesti merkitfävät erot havaittiin ainoastaan TA98:n spontaanin ji
indusoidun mutaatiospektrin välillä sekä TA98:n ja YG1024:n spontaanien spektrien välillä
Spontaaneissa spektreissä näytti kuitenkin esiintyvän useammanlaisia reversiotapahtumia kuir
indusoiduissa. Entsyymiaktiivisuudella ei sen sijaan näyttänyt olevan vaikutusta ainakaar
TNT : n indusoimiin spektreihin.
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