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Bulgular: 10 boyunca sürdürülen sayımlar sonucu elde edilen erkek ve dişi yavru döl sayıları 
khi-kare testi ile analiz edilmiş ve kontrol gruplarıyla karşılaştırılmıştır. Yapılan istatistiksel 
analizler sonucunda %95 güven aralığında 0.1 mg/L, 1 mg/L ve 10 mg/L BPA, 4-NP ve 4-tert-OP 
uygulamalarının kontrol gruplarına göre D. melanogaster’in eşey oranında anlamlı bir değişime 
neden olmadığı belirlenmiştir. 

Sonuç: Bisfenol A, 4-nonilfenol ve 4-tert-oktilfenolün Drosophila melanogaster’de eşey oranını 
etkilemediği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Drosophila melanogaster, bisfenol A, 4-nonilfenol, 4-tert-oktilfenol, eşey 
oranı.

Teşekkür: Bu çalışma, TÜBİTAK 106T631 no’lu Hızlı Destek Projesi tarafından desteklenmiştir.
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Thiacloprid Ve Trifloxystrobin’in Xenopus laevis’de
Akut Toksik Etkileri
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İnönü Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Malatya, mirac.uckun@inonu.edu.tr

Amaç: Bu çalışmada Xenopus laevis’in (Afrika Pençeli Kurbağası) erken gelişim evrelerinde 
neonikotinoid grubu insektisitlerden Thiacloprid ve strobilurin grubu fungisitlerden 
Trifloxystrobin’in toksik etkilerinin çeşitli biyokimyasal belirteçler kullanılarak değerlendirilmesi 
amaçlanmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Çalışmada kullanılan X. laevis iribaşları, İnönü Üniversitesi Çevre 
Toksikolojisi Araştırma Laboratuvarında yaşatılan koloniden sağlandı. Erkek ve dişi kurbağaya 
HCG (insan koryonik gonadotropin) enjeksiyonu ile yumurtalar elde edildi. Metamorfozun 50-58. 
evresindeki iribaşlar, Xenbase ve Xenopus Express veri tabanındaki atlasa göre seçildi. 

İribaşlar pestisitlerin ticari formlarına 96 saat süresince maruz bırakılarak LC
50

 düzeyleri belirlendi. 
LC

50
 verileri doğrultusunda, kurbağa iribaşları, her pestisitin bir seri subletal konsantrasyonuna 

maruz bırakıldı. Statik yenilemeli toksisite testinde test solusyonu günlük olarak yenilendi, 
hayatta kalan ve ölen bireyler kaydedilerek ölü bireyler uzaklaştırıldı. 96 saat sonunda ise 
ölü iribaşlar uzaklaştırıldıktan sonra, kalan iribaşlar tüplere aktarılarak, analiz için –800C’de 
saklandı. Uygun tamponlarda homojenize edilen iribaşların santrifüj sonrası supernatant kısmı 
alınarak, beklemeksizin sitozolik enzim aktiviteleri ölçüldü. Kurbağa iribaşlarında pestisitlerin, 
biyobelirteçler olarak seçilen ALT, AST, LDH, CaE, AChE, GR ve GST aktivitesi üzerine etkileri 
spektrofotometrik yöntemle bir mikroplaka okuyucu sistemi (VersaMax®, Molecular Devices 
Corp.) kullanılarak belirlendi.

Bulgular: Yapılan ön çalışmalar sonucunda, Thiacloprid ve Trifloxystrobin’in LC
50

 değerleri 
sırasıyla 13.412 mg aktif madde (AI)/L ve 0.09 mg AI/L olarak belirlendi. 

Thiacloprid’in LC
50

, LC
50

/2, LC
50

/10, LC
50

/20, LC
50

/50 ve LC
50

/100 konsantrasyonlarına 96 saat 
boyunca maruz bırakılan iribaşlarda ALT, AST, LDH ve AChE enzim aktivitelerinde, kontrole 
kıyasla önemli artış (p<0.05) belirlendi ve bu değerler sırasıyla %21.5, %17, %14 ve %7 olarak 
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hesaplandı. Thiacloprid’in CaE enzimi aktivitesini ise %17 oranında inhibe ettiği belirlendi ve bu 
değer kontrol grubu ile karşılaştırıldığında önemli (p<0.05) bulundu.

Trifloxystrobin’in LC
50

, LC
50

/2, LC
50

/10, LC
50

/20, LC
50

/50 ve LC
50

/100 konsantrasyonlarına 96 saat 
boyunca maruz bırakılan iribaşlarda ALT, LDH ve GST enzim aktivitesi sırasıyla %12.6, %35 ve 
%48.48 oranında artış gösterdi ve bu değerler kontrole kıyasla önemli (p<0.05) bulundu. CaE, 
AChE ve AST enzimlerinde ise Trifloxystrobin sırasıyla %25.4, %36.6 ve %9 oranında inhibisyona 
neden oldu ve inhibisyon düzeyinin önemli (p<0.05) olduğu belirlendi.

Sonuç: Araştırma sonuçları, bu pestisitlerin 50-58. evredeki Xenopus laevis iribaşlarında toksik 
potansiyele sahip olduğunu göstermiştir. Ayrıca çalışma sonuçları, X. laevis iribaşlarının pestisit 
kirliliği etkisinin belirlenmesi için uygun bir test organizması olacağını, seçilen biyokimyasal 
belirteçlerin de bu amaçla kullanışlı belirteçler olduklarını ortaya koymaktadır. Literatür 
bilgilerimize göre, bu pestisitlerin akut toksisite, oksidatif stres etkileri ve toksik etkilerinin 
biyokimyasal mekanizmaları üzerine (çeşitli enzim aktiviteleri) çalışmanın bulunmamasından 
dolayı, çalışma ile elde edilen bulgular bu konu bilgi sağlayacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Xenopus laevis, thiacloprid, trifloxystrobin, biyobelirteç

Teşekkür: Bu çalışma İÜBAP birimi tarafından (Proje no: 2010/116) desteklenmektedir.
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Amaç: Bu çalışmada; içme ve atık suların arıtımında, kâğıt hamuru ve kâğıt üretiminde, madencilik 
ve mineral işlemesinde, çeşitli kozmetik ürünlerinin bileşiminde ve moleküler biyoloji araştırma 
laboratuarları gibi çeşitli uygulama alanlarında yaygın olarak kullanılmakta olan aynı zamanda 
karbonhidratlı besinlerin yüksek ısıda pişirilmeleri neticesinde de oluşabilen akrilamit’in, sıçan 
pankreasında herhangi bir neoplastik değişime sebep olup olmadığı araştırılmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Araştırmada; Longnecker ve Curphey (1975) tarafından geliştirilen 
azaserin-sıçan modeli uygulanmış olup her grupta 10 adet olmak üzere toplamda 60 adet Wistar 
Albino türü erkek sıçan kullanılmıştır. Grup1 (Kontrol) ve Grup 2 (Azaserin kontrol) sıçanları 
normal su ve yem ile beslenmiştir. Akrilamitin, neoplastik yapıları oluşturup/oluşturmadığını 
araştırmak için Grup 3 sıçanları 5 mg/kg/gün, Grup 5 sıçanları ise 10 mg/kg/gün akrilamit içeren 
su ile muamele edilmiştir. Akrilamitin neoplastik yapıların gelişimine etkisini araştırmak için, 
Grup 2, Grup 4 ve Grup 6 sıçanlarına üç hafta boyunca azaserin (30 mg/kg/hafta) enjekte edilerek 
(i.p.) deneysel olarak neoplastik yapılar meydana getirilmiştir. Enjeksiyondan 1 hafta sonra Grup 4 
sıçanları 5 mg/kg/gün, Grup 6 sıçanları ise 10 mg/kg/gün akrilamit içeren su ile muamele edilmiştir. 
Tüm gruplar 16 hafta boyunca gruplarına uygun su ile (ad libitum) muamele edildikten sonra 
servikal dislokasyon yöntemi ile öldürülerek pankreasları çıkartılmıştır. 


