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Alpha-cypermethrinin Pseudepidalea viridis Larvaları Üzerine 
Akut Toksik Etkilerinin Histopatolojik Değerlendirilmesi
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Amaç: Bu çalışmada alpha-cypermethrin insektisitinin, 19. evre (Gosner,1960) Pseudepidalea 
viridis (Gece Kurbağası) larvaları üzerine akut toksik etkilerinin histopatolojik olarak 
değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Çalışmada laboratuvar şartlarında elde edilen 19. evre (Gosner, 1960) 
Pseudepidalea viridis larvaları kullanılmıştır. Cam akvaryumlarda barındırılan larvalar, 96 saat 
süreyle, %97 saflıktaki alpha-cypermethrine (0,1; 1; 5 ve 10 µg/L) maruz bırakılmıştır. Her grupta 
20 adet larva olmak üzere toplam 120 adet larva kullanılmıştır. Larvalar rutin histolojik preparasyon 
işlemlerinden geçirilmiş ve 8 µm kalınlığındaki enine kesitler, H&E ile boyandıktan sonra ışık 
mikroskobunda histopatolojik açıdan değerlendirilmiştir.

Bulgular: Kontrol ve aseton kontrol gruplarına dahil larvalara ait enine kesitlerde herhangi bir 
histopatolojik bulguya rastlanmamıştır. Alpha-cypermethrin (≥ 1 µg/L) uygulaması yapılan 
gruplara dahil larvalarda gözlenen en önemli histopatolojik bulgu neural boru defektleridir. 
Artan uygulama dozlarında söz konusu etkinin daha bariz gözlendiği saptanmıştır. Ayrıca iç 
organlardan geçen kesitlerde ödem (≥ 5 µg/L), karaciğerde hemoraji (≥ 10 µg/L), hepatositlerde 
vakuolizasyon (≥ 1 µg/L) ve pronefrik tübül epitellerinde deformasyon (≥ 0,1 µg/L) saptanan diğer 
önemli histopatolojik bulgulardır. Pestisit uygulaması yapılan gruplara dahil larvalarda (≥ 0,1 
µg/L) mortalite gözlenmiştir. En fazla mortalite 8’er bireyle, 1 ve 10 µg/L uygulama gruplarında 
kaydedilmiştir. Ayrıca denge kaybı, uyaranlara geç tepki verme, yüzme mesafesinin kısalması gibi 
davranışsal değişiklikler de gözlenmiştir. 

Sonuç: Amfibiler ekosistemde önemli roller üstlenmiş organizmalardır. Amfibi populasyonlarında 
görülen azalmalar, etkisi insan dahil pek çok canlı türünü etkileyebilir nitelikte olabilmektedir. 
Çalışmamızda tarımsal faaliyetlerde, hayvancılıkta ve halk sağlığında sıklıkla kullanılan alpha-
cypermethrin, P. viridis larvalarında başlıca neurotoksik etki gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. 
Bununla birlikte özellikle karaciğer ve pronefrik tübüllerden geçen kesitlerde histopatolojik 
bulguların olması diğer organlar açısından sistemik bir toksik etkininde olduğu düşüncesini 
doğurmaktadır. Ayrıca yapılan literatür incelemelerinde alpha-cypermethrin’in, P.viridis larvaları 
üzerine akut toksik etkilerinin araştırıldığı bir çalışmaya rastlanılmamış olması sebebiyle 
çalışmamızın literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 
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