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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.  
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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 



      19. Ulusal Biyoloji Kongresi                                                                                       Karadeniz Teknik Üniversitesi, Biyoloji Bölümü, TRABZON 
 

 
629

katkı ve temel oluşturacağını söylemek 
mümkündür.  
 
Anahtar Kelimeler: Asetilkolinesteraz, insektisit, 
kaliksaren 
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Sitokrom P450 enzimleri ilaçların faz I 
metabolizmalarından sorumlu enzimlerdir. İlaçlar 
bu enzimler aracılığı ile suda daha çok çözünür 
metabolitlere transforme edilir ve vücuttan 
atılımları gerçekleştirilir. Sitokrom P4502C9 insan 
karaciğerinde bulunan, oral antikoagülan, oral 
antidiyabetikler, bazı angiotensin reseptör 
blokörleri ve pek çok non-steroidal anti-inflamatuar 
ilaçların metabolizmasından sorumlu önemli bir 
enzimdir. CYP2C9 enzim ölçümü ve fenotiplemesi 
için tolbutamid, fenitoin ve diklofenak gibi 
substratlar kullanılmakta ancak bunlar için yüksek 
basınçlı sıvı kromatografisi kullanılmaktadır. Bu 
nedenle daha kolay florometrik ölçüm metodu 
geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu çalışmada, 
“Highthroughput” sistemlerde CYP2C9 inhibitör 
taramalarında kullanılan 7-Metoksi-4-
triFloroKumarin (MFC)’in substrat olarak 
kullanılması ve enzimatik aktivite neticesinde 
MFC’nin demetoksilasyonu sonucu oluşan ürünün 
(7-hidroksi-4-triflorokumarin) ölçümüne dayanan 
bir metot oluşturulması amaçlanmıştır. Ayrıca sıçan 
karaciğer mikrozomları kullanılarak ölçüm 
koşulları karakterize edilmiştir. Enzim miktarı, 
inkübasyon pH’sı, sıcaklığı ve süresi ve substrat 
konsantrasyonu, ekzitasyon ve emisyon dalga 
boyları gibi metot değişkenleri optimize ve 
karakterize edilmiştir. Sıçan karaciğer mikrozomal 
7-Metoksi-4-triFloroKumarin O-Demetilaz 
(MFCOD) aktivitesi 45 dakika reaksiyon zamanı 
boyunca 200 µg protein miktarına kadar doğrusallık 
göstermiş ve 60 µM sunstrat konsantrasyonunda 
doygunluğa ulaşmıştır. Enzimin optimum pH’sı 7,5, 
optimum inkübasyon sıcaklığı 30°C olarak 
saptanmıştır. Ayrıca sıçan karaciğer MFCOD 
aktivitesi özgün bir CYP2C9 inhibitörü olan 
sulfofenazol ile hemen hemen tamamen inhibe 
edilmiştir. Elde edilen bulgular MFCOD 
aktivitesinin CYP2C9 ölçümünde ve 
fenotiplemesinde kullanılabileceğini göstermiştir.  
 

Anahtar Kelimeler: CYP2C9, Sitokrom P450, 7-
Metoksi-4-triflorokumarin  
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Pretrinler, Krizantem çiçeklerinin 

(Chrysanthemum cinereriifolium) (Chrysan themum 
marshali) ekstraksiyonu ile ile elde edilen doğal 
insektisitlerdir. Güneş ışığında çok hızlı yıkılarak 
aktivitelerini kaybederler. Sentetik pretroidler 
yapıca proteinlere benzerler, ancak ışığa 
dayanıklılıkklarını arttırmak için, yapılarına klor, 
brom ve siyanür grupları takılmıştır. Pretroid grubu 
insektisitler, memeliler için güvenli, böcekler için 
çok toksik olmaları, hızlı parçalanmaları ve çevrede 
birikmemeleri nedeni ile güvenilir ve evde 
kullanılan insektisitlerdir. Göller bölgesinde en çok 
kullanılan pretrin ve pretroidler; cypermethrin etken 
maddesi içeren  İmperator®, Arrivo®, ve 
Matador® tarım ilaçları, deltamethrin etken 
maddesine sahip Decis® tarım ilacı ve Cyhalothrin 
etken maddesine sahip Karate® tarım ilaçlarıdır. 
Piretrinler insanlarda, hücre zarındaki sodyum ve 
kalsiyum iyon alışverişini bozarak paraliziye yol 
açabilirler. Deride ve üst solunum yollarında aşırı 
duyarlılık reaksiyonlarına neden olabilirler. Bu 
yüzden pretrin ve pretroid içeren ürünleri 
kullanırken çok dikkatli olunmalıdır. Gerekli 
önlemler alınmalıdır.  Olası ağız yolu ile 
zehirlenmede, zehirlenmeden sonraki bir saat içinde 
bulantı, kusma ve karın ağrısı ortaya çıkabilir. Deri 
yolu ile maruz kalındığında yanma, uyuşma ve 
kızarıklık gelişebilir. Ağız yada deri yoluyla çok 
yüksek miktarda alınmışsa, kan basıncında düşme, 
taşikardi, uyuşmalar, baş ağrısı, sersemlik ve 
konvülsiyon gözlenir. Solunum yolu ile alınmada 
ani bronkospazm, larinks ödemi ve anaflaksi 
benzeri tepkiler oluşabilir. Deri ile temasta, giysiler 
çıkartılmalı, saçlar, tırnak altları ve tüm vücut bol 
sabunlu suyla yıkanmalıdır. Göze bulaşmışsa, en az 
15 dakika süreyle suyla yıkanmalıdır. Bu ilk yardım 
önlemlerinden sonra en yakın sağlık kuruluşuna 
başvurulmalıdır. En tehlikeli olan ağız yolu ile 
alındığında ise en az 1 saat içinde en yakın sağlık 
kuruluşuna başvurulmalıdır.  
 
 
 


