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Amaç: Neonikotinoid insektisit imidacloprid (IMI) nikotinik asetilkolin reseptörlerine (nAChR) 
etki etmek üzere tasarlanan bir insektisit olup böcek ve memeli nAChR’lerindeki yapısal farklılıklar 
nedeniyle güvenli olarak değerlendirilmektedir. Ancak, pestisitlerin toksik etki mekanizmalarında 
oksidatif stresin yer aldığı kabul gören bir olgudur. Çalışmamızın amacı sıçan beyin dokusunda 
IMI’nin oksidatif stres oluşturma potansiyelinin ve nörotoksisitesinin CYP450 inhibitörü piperonil 
bütoksit (PBO) ve aldehit oksidaz (AOX) inhibitörü menadione (MEN) modülatörlüğünde 
incelenmesidir.

Gereçler ve Yöntemler: Sprague-Dawley ırkı dişi sıçanlar N=6 olacak şekilde farklı gruplara 
ayrılmış ve toksikoloji denemeleri 12 ve 24 saatlik sürelerde yürütülmüştür. Sıçanlara MEN ya 
da PBO’nun sırasıyla 25 mg/kg ve 100 mg/kg dozları intraperitonal (i.p.) olarak uygulanmıştır. 
Bu uygulamadan 90 dakika sonra IMI’nin i.p. LD

50
 dozu olan 170 mg/kg i.p. verilmiştir. Kontrol 

grubu sıçanlara çözücü olarak kullanılan dimetilsülfoksit (DMSO) enjekte edilmiştir. Dokulardan 
elde edilen homojenatta glutatyon peroksidaz (GPx), glutatyon S-transferaz (GST), katalaz (CAT), 
total kolinesteraz (tChE) enzim aktiviteleri ile total glutatyon (tGSH), tiyobarbitürik asit reaktif 
maddeleri (TBARS) ve total protein miktarları spektrofotometrik yöntemlerle analiz edilmiştir.

Bulgular: Imidacloprid, 12. saatte tGSH miktarı ve CAT aktivitesinin azalmasına neden olmuştur. 
PBO ve MEN etkisinde bu değişimlerin yanında tChE aktivitesi de azalmıştır. PBO ya da MEN 
ön etkisinden sonra IMI verilen sıçanlarda, azalan TBARS ve artan tGSH miktarı ile belirlenen 
normalleşme kaydedilmiştir. Her iki grupta da CAT aktivitesi artmıştır. Imidacloprid 24 saat 
sonunda beyin dokusunda herhangi bir etki göstermemektedir. PBO etkisinde artan CAT aktivitesi 
ve azalan TBARS miktarı, IMI ile birlikte uygulamada daha belirgindir. IMI+MEN etkisinde GST 
aktivitesi ve TBARS miktarı azalma göstermiştir.

Sonuç ve Tartışma: Bulgularımıza göre, IMI kısa süreli etkide ılımlı oksidatif stres koşullarına 
neden olmuştur. Kolinesteraz inhibe edici etkisi yoktur. PBO ve MEN ön uygulamaları, oksidatif 
stres yanıtının indüklenmesi yoluyla IMI’nin prooksidant etkisini azaltmaktadır. Bu durum, 
böceklerde IMI’nin sinerjisti olarak kullanılması önerilen PBO’nun, memelilerde IMI-indüklü 
oksidatif strese karşı koruyucu etki yapması nedeniyle önemlidir. CAT, etkisi denenen oksidatif 
bileşiklerden korunmada en fazla rol alan enzimdir.
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