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Amaç: Lufenuron yaygın olarak kullanılan benzilfenilüreli kitin sentezi inhibitörü bir insektisittir, 
ancak kitine bağlı olmayan toksik etki mekanizması bilinmemektedir. Bu nedenle sunulan çalışmada 
lufenuronun Oreochromis niloticus’un beyin ve gonad dokularında oksidatif strese bağlı endokrin 
bozucu etkileri araştırılmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Kontrollü olarak yürütülen denemelerde 96 saat süreyle lufenuron (6,5 
ppb) etkisine bırakılan daha sonra pestisit içermeyen ortamda 7 gün bekletilen O. niloticus’un 
(24,99±1,75 g, 11,58±0,97 cm, n=6) beyin ve gonad dokularında glutatyon (GSH) ve protein 
miktarları ile lipid peroksidasyonun göstergesi olarak malondialdehit (MDA), protein oksidasyonun 
göstergesi olarak protein karbonil (PCO) miktarları, spektrofotometrik yöntemlerle belirlenmiştir. 
Ayrıca, endokrin bozucu etkiyi belirlemek üzere estradiol ve testosteron miktarlarındaki değişimler 
serumda elektrokemilüminesans yöntemlerle saptanmıştır. Malondialdehit miktarı Ohkawa ve ark. 
(1979), PCO miktarı Levine ve ark. (1990), GSH miktarı Beutler (1975), protein miktarı Lowry ve 
ark. (1951)’na ait yöntemlerle ölçülmüştür. 

Bulgular: Lufenuron etkisinde O. niloticus’ta beyin dokusunda glutatyon miktarı kontrole göre 
%8.69, MDA miktarı %34.11, PCO miktarı %49.04 oranında artarken, protein miktarı %41.50 
oranında azalmıştır. Gonad dokusunda GSH miktarı %62.96, MDA miktarı %63.91 oranında 
artmış, protein miktarı %37.85 oranında azalmıştır. Gonad dokusunda PCO miktarı kontrol 
düzeyinde bulunmuştur. Pestisit uygulamalarından sonra serum estradiol miktarı kontrole göre 
%33.96 oranında azalırken, testosteron miktarı kontrole göre önemli bir fark göstermemiştir.
Pestisit muamelesinden sonra temiz suda bekletilen balıklarda beyin ve gonad dokularında protein 
miktarları sırasıyla %8.17 ve %49.03 artmış; GSH, MDA ve PCO miktarları ile serum estradiol ve 
testosteron miktarları kontrol düzeyinde bulunmuştur. 

Sonuç: Lufenuron etkisinde beyin ve gonad dokularında oksidatif stresin indüklenmesi nedeniyle 
lipid peroksidasyonu ve protein karbonilasyonunda artışlar meydana geldiği, antioksidant 
savunmanın koruyucu etkisinin yeterli olmadığı saptanmıştır. Aynı zamanda serum estradiol 
miktarındaki azalma ile belirlenen endokrin bozucu etkinin lufenuron toksisitesi nedeniyle oluşan 
oksidatif strese bağlı olduğu düşünülmektedir.
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