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 Bu çalışmada etken maddesi Lambda-
cyhalothrin olan Tekvando 5EC piretroid 
insektisidinin insan lenfosit kültüründe flov 
sitometri analizi ile mitotik aktivite inhibisyonunun 
tespit edilmesi amaçlanmıştır. Lambda-
cyhalothrin’in suda ve Dimetilsulfoksitte (DMSO) 
hazırlanan konsantrasyonları (3.75, 7.5, 15, 30 µM) 
periferik kan kültüründe 48 saat muamele 
edilmiştir. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre 
her iki DMSO ve suda hazırlanan 
konsantrasyonlarda mitotik aktiviteyi etkileyerek 
bölünen hücre sayısını azalttığı tespit edilmiştir. 
Labda-cyhalothrin’in suda hazırlanan 
konsantrasyonlarının, DMSO’te hazırlanan 
konsantrasyonlarına göre mitotik  aktiviteyi daha 
fazla inhibe ettiği saptanmıştır.  Çalışmadan elde 
edilen sonuçlar Lambda-cyhalothrin’in hücre 
siklusu üzerinde etkili olduğunu ve hücre 
bölünmesini azaltarak toksik etkili bir insektisid 
olduğunu göstermektedir.  
 
Anahtar Kelimeler: Flov Sitometri, insan periferik 
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 Biyomarkör enzimlerden biri olan 
metallotiyoninler (MT), Cu ve Zn gibi esansiyel 
metallerin homeostazisinde ve Cd, Ag ve Hg gibi 
esansiyel olmayan metallerin detoksifikasyonunda 
rol alan, düşük moleküler ağırlıklı (6-8 kDa), 
sisteince zengin, termoresistant proteinlerdir. Bu 
çalışmada, endüstriyel ve tarımsal kirliliğe sahip 
Büyük Menderes Nehri’nin önemli bir kolu olan 
Çürüksu Çay’ı üzerinde belirlenen üç farklı 
istasyondan 1 yıl süresince her ay su, sediment ve 
Chironomus thummi örnekleri toplanmış ve bu 
örneklerde Atomik Absorbsiyon Spektrometresi 

(AAS) ile Cu, Zn ve Cd metallerinin analizleri ile 
C. thummi larvalarında Viarengo vd. (1997) 
metoduna göre MT seviyeleri ölçülmüştür. Su, 
sediment ve C. thummi larvalarında yapılan AAS 
metal analizleri ve ölçülen MT 
konsantrasyonlarında, örnekleme istasyonları ve 
aylar arasında farklılık gözlenmiştir. Sonuç olarak, 
bu çalışmada C. thummi larvalarında MT 
indüksiyonunun, kirlilik ve ekotoksikoloji 
çalışmalarında metal kirliliğinin tespitinde bir 
biyomarkör olarak kullanılabilirliği tartışılmıştır.  
 
Anahtar Kelimeler: Chironomus thummi, 
metallotiyonin, biyomarkör, Çürüksu Çayı, ağır 
metal.  
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Fenolik reçineler sınıfı bileşiklerden olan 

kaliks[n]arenler formaldehit ile p-substitue fenoller 
arasında bazik ortamdaki kondensasyon reaksiyonu 
ile meydana getirilen, hidroksil gruplarına göre orto 
pozisyonunda metilen köprüleri ile birbirine 
bağlanmış halkalı esnek yapıdaki oligomerik 
bileşiklerdir. Asetilkolinesterazlar (AChE) 
asetilkolinin hidrolizini katalize etmeleri ile sinir 
sisteminde nörotransmitör işlevini sonlandırıcı 
anahtar bir role sahiptir ve organofosfat ve 
karbamat türevi insektisitlerin temel hedefidir. Bu 
çalışmada kaliks[n]arenlerin Hydropsyche spp 
AChE aktivitesi üzerine etkileri ve olası insektisit 
özellikleri araştırılmıştır. Bu amaçla öncelikle bir 
trikopter olan Hydropsyche spp.larvaları S12P 
fraksiyonlarında enzim miktarı, inkübasyon pH’sı 
ve sıcaklığı, reaksiyon zamanı ve substrat 
konsantrasyonu gibi AChE aktivite ölçüm koşulları 
optimize ve karakterize edilmiştir. Ayrıca bu 
koşullar tavşan kalp AChE aktivitesi ile de 
karşılaştırılmıştır. Sonuçlar Hydropsyche spp 
asetilkolinesteraz enziminin memeli enzimlerinden 
farklı olduğunu göstermektedir. Elde edilen ilk 
veriler substitue kaliks[n]arenlerin AChE enzim 
aktivitesini tersinir ve kompetatif olarak inhibe 
ettiğini göstermiştir. Detaylı enzim kinetikleri ve 
parametreleri sunulacak ve tartışılacaktır. Daha ileri 
düzey çalışmalar gerektirmesine rağmen bu 
çalışmadan elde edilen verilerin, enzim aktif yüzey 
tanımlamalarına ve alternatif insektisit üretimlerine 


