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Fibronil’in Laboratuvar Koşullarında, İki 
Farklı Sıcaklıkta Alman Hamamböceği (Blattella 
germanica)’ne Karşı Etkinliğinin Araştırılması 

Emre ÖZ, Hüseyin ÇETİN, Atila YANIKOĞLU 
Akdeniz Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, 

Biyoloji Bölümü, 07058, Antalya 
emreoz_3@hotmail.com 

 
Bu çalışmada, konutlar, hastaneler ve gıda 

üretim tesisleri gibi birçok alanda yayılış gösteren, 
insanlara patojen birçok bakteri ve mantar türünün 
taşıyıcısı olarak bilinen Alman hamamböceği 
(Blattella germanica)’ne karşı Fibronil’in jel 
formulasyonun etkinliği iki farklı sıcaklık 
koşulunda (23 ve 30oC) değerlendirilmiştir. Cam 
lamlar üzerine uygulanan jeller 1, 7, 14, 30, 45, 60 
ve 90 gün bekletilmiş ve deneme gününde 
hamamböceklerine bir miktar besin ve su ile 
birlikte verilmiştir. Deneme ortamındaki ölümler 6 
saat ve sonrasında birer gün aralıklarla 5 gün 
boyunca takip edilmiştir. Elde ettiğimiz bulgulara 
göre her iki sıcaklık değerinde de fibronil, günler 
arasında farklı ölüm değerleri vermesine rağmen B. 
germanica’ya karşı 60. ve 90. günlerde dahi % 
90’lara varan ölçüde başarılı bulunmuştur. Bu 
çalışma, çevre ve insan sağlığının korunması 
açısından kapalı alanlarda yapılacak geniş çaplı 
insektisit uygulamalarının önlenmesinde veya 
azaltılmasında, jel formulasyonuna sahip biyolojik 
ve kimyasal ürünlerin başarılı sonuçlar 
verebileceğini göstermiştir.   

  
Anahtar Kelimeler:  Alman hamamböceği, 
mücadele, fibronil, jel formulasyon  
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Kurşun (Pb) ve Kadmiyum (Cd)’ un Xenopus 
laevis Üzerine Embriyo-Toksik Etkileri 
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Son yıllarda hızlı nüfus artışı ve hızlı 
endüstrileşme sonucu özellikle sucul ortamda ağır 
metal seviyesinin arttığını gösteren birçok çalışma 
vardır. Ağır metallerin suda yaşayan pek çok 
canlıya toksik etki yaptığı ve hatta direkt ölümlere 
neden olduğu bilinmektedir.  

Çalışmamızda, sucul ekosistemlerde 
çevresel kirleticilere maruz kalan ve yüksek risk 

grubu içerisinde bulunan omurgalı hayvanların en 
başta gelenlerinden amfibiler kullanılmıştır. Kurşun 
ve kadmiyumun toksik etkileri FETAX (Xenopus- 
Kurbağa Emriyosu Teratojenite Testi) yöntemi ile 
belirlenmiştir. Bunun için laboratuvar koşullarında 
yaşatılmakta olan dişi ve erkek kurbağalara insan 
koriyonik gonadotropin hormonu (hCG) uygun 
dozlarda enjekte edilerek eşeysel aktivasyon 
uyarılmıştır. 12 saat içinde elde edilen döllenmiş 
yumurtalardan 8. evreye gelen embriyolar, 
kullanılan ağır metallerin farklı dozlarına maruz 
bırakılmıştır. Statik yenilemeli test sisteminde 
embriyolar 96 saat boyunca ağır metallerin etkisine 
maruz bırakıldıktan sonra, embriyo gelişimi 
üzerindeki etkileri 46. evrede saptanmıştır. Yapılan 
çalışmaların sonucuna göre, test edilen ağır 
metallerin amfibi gelişimi üzerinde dozlara bağlı 
olarak çeşitli olumsuz etkileri olduğu tespit 
edilmiştir. 
  
Anahtar Kelimeler:  Ağır metal, FETAX, Xenopus 
laevis  
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Malathion'un Ratlarda Nefrotoksik Etkisi Ve 
Vitamin C ve E'nin Koruyucu Rolü 

Fatma Gökçe UZUN, Yusuf KALENDER 
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Malathion zirai mücadelede sıklıkla 

kullanılan ve zehirlenmelere neden olan 
organofosfatlı bir bileşiktir. Malathion, [O,O-
dimethyl-S-(1,2-dicarbethoxy-ethyl) 
phosphorodithioate] dünya genelinde genel sağlık 
programlarında başlıca arthropodların kontrolünde, 
hayvan ektoparazitlerinde, hububatların depolandığı 
alanlarda böceklerden korunmak maksadıyla 
kullanılan ve düşük memeli toksisitesi gösteren 
organofosfatlı bir insektisittir.  

Vitamin C ve E, hücreleri oksidatif strese 
karşı koruyan antioksidanlardır. Bu çalışmada 
malathionun subakut (4 hafta) nefrotoksisitesi ve 
vitamin C ve E’nin koruyucu rolü araştırılmıştır. Bu 
çalışmada 4 hafta boyunca vitamin C (200 mg/kg 
gün)+vitamin E (200 mg/kg gün), malathion (27,50 
mg/kg gün) ve vitamin C (200 mg/kg gün)+vitamin 
E (200 mg/kg gün)+malathion (27,50 mg/kg gün) 
kombinasyonları ratlara gavaj yoluyla verilmiştir.  

Malathion muamelesinden 4 hafta sonra 
vücut ve böbrek ağırlıklarında istatistiksel olarak 
anlamlı bir düşme gözlenmiştir. Ayrıca 
muameleden 4 hafta sonra ratların malathion 
muameleli grup ve vitamin C+vitamin E+malathion 
muameleli ratların böbreklerinde mononükleer 
hücre infiltrasyonu, glomerular atrofi ve bazal 
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laminada ayrılma tespit edilirken, kandaki üre, ürik 
asit ve kreatinin düzeylerinde kontrol grubu ile 
karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı bir 
artış gözlenmiştir.  
  
Anahtar Kelimeler: Pestisitler, İnsektisitler, 
Nefrotoksisite, Histopatoloji  
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Drosophila melanogaster’de Bir Çeşit Bitkisel 
Östrojen Olan Genistein Uygulamasına Bağlı 

Olarak Genotoksik Etkilerin Araştırılması 
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Biyoloji Bölümü, Erzurum 
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İnsan ve hayvanların beslenmesinde 

kullanılan doğal ve kültüre alınmış bitkilerde 
biyolojik etkileri birbirine benzeyen çok sayıda 
bitkisel kökenli östrojenik madde bulunmaktadır. 
Fitoöstrojen olarakta bilinen bu maddelerin 
farmokolojik ve fizyolojik özellikleriyle insan 
sağlığı üzerindeki etkileri son yıllarda yoğun 
şekilde araştırılmaktadır. 

Bu çalışmada bitkisel östrojenlerden birisi 
olan genisteinin olası mutajenik etkileri Somatik 
Mutasyon ve Rekombinasyon Testi (SMART) ile 
araştırılmıştır. İki işaret geni taşıyan üç günlük 
trans-heterozigot larvalara farklı 
konsantrasyonlarda (1µM, 3µM, 5µM ve 10 µM) 
genistein uygulanmıştır. Elde ettiğimiz sonuçlara 
göre mutasyon gözlenen kanat sayısı ile toplam 
mutasyon sayısı arasında pozitif bir ilişki 
belirlenmiştir. Sonuç olarak insan ve hayvan 
gıdalarında bolca bulunan genisteinin genotoksik 
etkiye sebep olduğu tespit edilmiştir. 
  
Anahtar Kelimeler: Drosophila melanogaster, 
somatik mutasyon ve rekombinasyon testi, 
genotoksisite, genistein  
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Kronik Genistein Uygulamasının Drosophila 
melanogaster’de Fertilite Ve Ömür Uzunluğu 

Üzerine Etkileri 
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Biyoloji Bölümü Erzurum 
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Genistein, bir çeşit bitkisel östrojen olup 
özellikle soyada bulunmaktadır. Soya yetiştiricisi 

olan bazı Asya ülkelerinde, yüksek soya tüketimine 
bağlı olarak, bu östrojen insanlar tarafından doğal 
yollarla alınmaktadır. Ayrıca bu maddenin çeşitli 
kanser türlerinin, menopoza bağlı rahatsızlıkların ve 
kardiyovasküler hastalıkların tedavisinde de 
alternatif tedaviye yönelik olarak kullanıldığı 
bilinmektedir. Ancak son zamanlarda yapılan 
çalışmalarla, bitkisel östrojenlerin bazı olumsuz 
etkilerinin olduğu da belirlenmiştir.  

Bu çalışmada, farklı konsantrasyonlarda 
kronik genistein uygulamasının (1,0 – 3,0 – 5,0 ve 
10µM) Drosophila melanogaster’de ömür uzunluğu 
ve fertilite üzerine etkileri araştırılmıştır. 
Genisteinin artan konsantrasyonuna bağlı olarak 
tüm uygulama gruplarında fertilite önemli ölçüde 
azalmıştır. Özellikle 10µM uygulama grubunda Fı 
bireylerinin sayısının kontrol grubuyla 
karşılaştırıldığında 581.74±65.92 den 372.25±41.32 
ye düştüğü görülmüştür (p<0.001). Ancak tüm 
uygulama gruplarında Fı bireyleri genistein 
içermeyen Standart Drosophila besiyerinde 
kendileştirildiği zaman fertilite üzerindeki olumsuz 
etkinin ortadan kalktığı gözlenmiştir. Genistein 
ergin bireylerin ömür uzunluğu üzerinde de toksik 
etkiye sebep olmuştur. Tüm uygulama gruplarında 
kontrole göre ömür uzunluğunda kısalma meydana 
gelmiştir. Örneğin, kontrol grubunda ömür 
uzunluğu ortalama 40±15.36 gün iken en yüksek 
uygulama grubunda (10µM) bu süre 23.02±6.87 
gün olarak tesbit edilmiştir (p<0.001). Ancak 
genistein içermeyen besiyerinde yetiştirilen F2 ergin 
bireylerinin ömür uzunluğu yeniden kontrole 
yaklaşmıştır (p<0.001). 

Sonuç olarak genisteinin Drosophila 
melanogaster’de ömür uzunluğu ve fertilite 
üzerinde toksik etkilki olduğu tespit edilmiştir.  
  
Anahtar Kelimeler: Genistein, Drosophila 
melanogaster, fertilite, ömür uzunluğu, kronik 
toksisite   
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Bisfenol A’nın Drosophila melanogaster’in Canlı 

Kalma Oranı Üzerine Olan Etkisi 
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Bölümü, 06800 Ankara 
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Bu çalışmada yüksek seviyedeki üretimi ve 

yaygın kullanımı nedeniyle dikkatleri üzerine 
toplayan önemli bir çevresel östrojen olan Bisfenol 
A (BPA)’nın Drosophila melanogaster erginlerinin 
canlı kalma oranı üzerine olan etkisi araştırılmıştır. 
Aynı yaştaki (3 günlük) virjin dişiler ve erkeklerle 
oluşturulan deneysel gruplar kimyasal madde 
uygulanmış besiyerlerinde 10 gün tutulmuş, canlı 


