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Önsöz 
 

Günümüzde hızla artan sucul ortamdaki pestisit kirliliği, gün 

geçtikçe dikkatleri bu konu üzerine yoğunlaştırmaktadır. Sucul çevrede 

kararlılığı ve birikimi biyolojik yaşam için bir tehdit oluşturan pestisitler, 

tarımda kullanılmaya başlandıkları günden beri önemli çevre problemlerine 

neden olmaktadırlar. Bu nedenle, sucul organizmaların korunmasına 

yönelik stratejilerin belirlenmesi için, kimyasalların zarar veren etkilerinin 

çalışılması gerekmektedir. 

               Kirleticilerin balıklara olan etki mekanizmalarının moleküler 

olarak açıklanması, bazı indikatör genlerin ekspresyonunun kantitatif 

olarak belirlenmesi ile mümkündür. Bazı spesifik genlerin kantitatif olarak 

tespiti, kimyasala maruz kalan balığın bu durumdan ne derece etkilendiği 

hakkında önemli bilgiler verebilir. Sucul organizmaların olumsuz faktörlere 

karşı tepki olarak ürettikleri stres proteinleri, hücresel seviyedeki etkilerin 

belirlenmesinde kullanılabilecek önemli biyomarkırlardan olup, 

kimyasalların sitotoksik etkisini belirlemede Heat Shock Protein (HSP) 

70’in en iyi stres protein gruplarından biri olduğu görülmüştür. 

Organizma, oksidatif strese maruz kaldığında antioksidan savunma 

sistemi içerisinde yer alan antioksidan enzimlerin sentezini etkileyerek 

cevap verebilmektedir. Eğer antioksidan savunma sistemi, oksitatif stresin 

ortadan kaldırılmasında etkili olursa dokularda herhangi bir hasar 

meydana gelmeyecektir. Fakat stresin ortadan kaldırılmasında başarısız 

olursa, antioksidan enzimler inhibisyona; proteinler, lipitler, DNA ve diğer 

anahtar moleküller oksidasyona uğrayacaktır. Böylece, hücre ve dokularda 

hasar meydana gelecektir.  

Methidation (O,O-dimethyl-phosphorodithioate, S-ester with 4-

(mercaptomethyl)-2- methoxy-∆-1,3,4-thiadiazolin-5-one), yaygın olarak 

kullanılan organofosforlu bir insektisittir ve özellikle asetilkolinesterazı 

inhibe etmesiyle bilinmektedir. Bunun yanı sıra kanserojenik, mutajenik 

etkiler oluşturduğu yapılan araştırmalarda bildirilmektedir. 

                Toksikoloji ve moleküler biyoloji konularını içeren bu çalışmada, 

Methidation’un, balıklar üzerindeki etkileri, Oreochromis niloticus’un 

karaciğer dokusu gen ekspresyonları üzerinde kantitatif olarak tespit 



edilmiştir. Ayrıca methidation’dan kaynaklanan toksisitenin, balıklarda 

antioksidan enzim seviyeleri üzerine etkileri belirlenmiştir. Bu konuda 

balıklar üzerine yeterli bilgi bulunmaması nedeniyle, çalışmanın yeni 

araştırmalara ışık tutması beklenmektedir. 

Bu çalışma Mersin Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 

tarafından desteklenmiştir. 
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Özet 
 

Bu çalışmada, organofosforlu pestisitlerden methidation’un subletal 

derişimlerinin, 4 ve 10 gün süre ile Oreochromis niloticus karaciğer 

dokusunda ısı şok proteinlerinden HSP70 gen ekspresyonuna olan etkisi 

ile katalaz (CAT), süperoksid dismutaz (SOD), glutatyon peroksidaz (GSH-

Px) enzim aktiviteleri ve lipid peroksidasyonu üzerine etkileri araştırılmıştır. 

Bu araştırmada methidathion (%99 sigma) O. niloticus için LC50 değeri 

0.1045 mg/L olarak belirlenmiştir. Bu değerin 1/4 ve 1/8 değerleri olan 

0.026 ve 0.013 mg/L derişimler deneyde subletal olarak uygulanmıştır. 

Uygulanan gün ve derişimlerde karaciğer katalaz (CAT) enzim aktivitesi 

önemli düzeyde artmıştır. Süper oksit dismutaz (SOD) enzim aktivitesi, 

deneyin 4. gününde derişime bağlı olarak artmış, 10. günde ise 0.013 

mg/L derişim grubunda artmaya devam ederken 0.026 mg/L derişim 

etkisinde azalmıştır. Karaciğer dokusu glutathion peroksidaz (GSH-Px) 

enzim aktivitesi deney boyunca gün ve derişime bağlı olarak artış 

göstermiştir. Lipid peroksidasyon ürünü olan malondialdehit (MDA) miktarı, 

methidathion’un denenen derişimlerinde kontrolşe oranla önemli düzeyde 

artış göstermiştir. Methidathionun 0.013 ve 0.026 mg/L derişimleri 

etkisinde HSP70 gen ekspresyonunda 4. günde önemli düzeyde artmış, 

bununla birlikte 10. günde gen ekspresyonu kontrole göre önemli düzeyde 

azalmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Antioksidan enzimler, HSP70, methidathion 

Oreochromis niloticus. 

 
Abstract 

In this study, effects of sublethal concentrations of 

organophosphorus pesticides methidathion on HSP70 gene expression 

with catalase (CAT), superoxide dismutase (SOD), glutathion peroxidase 

(GSH-Px) activities and lipid peroxidation in liver tissue of Oreochromis 

niloticus were investigated. LC50 for 96 hours of methidathion were 

determined 0.1045 mg/l as in our study. 0.013 mg/L (1/8 of LC50) and 

0.026 mg/l (1/4 of LC50) sublethal concentrations were applied for 4 and 



10 days in this experiment. CAT and GPx activities in liver tissue were 

increased relation to both the time doses applied. SOD activities were 

increased under the influence of both concentrations in 4 day, but in 10 

day, it was decreased with influence of 0.026 mg/L methidathion 

concentration. The tissue MDA levels were significantly increased in 

relation to both the time and dose applied. Exposure to doses of 

methidathion caused significantly increased HSP gene expression on 4th 

days, but significantly decreased on 10th days when comparative control. 

 
Key Words: Antioxidant enzymes, HSP70, methidathion, Oreochromis 

niloticus. 

 

1. Giriş 
 

Pestisitler besinlerin korunması bakımından ekonomik faydalar 

sağlamak amacıyla günümüzde tarım alanlarında kullanılan 

kimyasallardır. Tarımsal amaç dışında, evlerde, bahçe işlerinde, kırsal 

alanlarda yabani otlarla mücadelede ve böceklere karşı resmi kuruluşlar 

tarafından da yaygın şekilde kullanılmaktadırlar. Ancak belirtilen faydalı 

etkilerinin yanı sıra bıraktıkları kalıntılarla su, toprak, hava ve besin 

kirlenmesine neden olup, ekolojik sistemin dengesini bozmaktadırlar. 

Pestisitler; etki ettikleri canlı grubuna göre insektisitler, fungisitler, 

herbisitler, mollusitler, rodentisitler, akarisitler, nematositler olarak, 

kimyasal tiplerine göre organofosfatlar, karbamatlar, organoklorlular, 

sentetik piretroidler, fenoller, morfolinler, organometalikler, 

kloroalkiltiyoller, azoller, anilinler, kloronitriller, üreler, bipyridium bileşenler 

olarak sınıflandırılabilirler (Mars and Ballantyne, 2004). 

Organofosfatların temel etkisi omurgalı ve omurgasız 

organizmalarda sinir impulslarında iletimi sonlandırmaktan sorumlu 

asetilkolinesteraz (AChE) enziminin inhibisyonu yoluyla toksik etki 

gösterirler. Organofosfatlar merkezi, periferal, nöronal sinapslardaki 

nörotransmitter asetilkolinin (ACh) hidrolizini bloke ederek ACh’nin aşırı 

birikimine ve ACh reseptörlerinin aktivasyonuna neden olur (Peňa-Llopis, 

2003). Asetilkolin vücutta en yaygın bulunan nörotransmitterlerden biridir. 



Merkezi sinir sisteminin çeşitli bölgelerinden, somatik sinir sisteminin motor 

nöronlarından, otonomik sinir sisteminde pre-post ganglionik parasempatik 

nöronlar ile preganglionik sempatik nöronlardan salınmaktadır (Ganong, 

2003). Bu etkilerinin yanı sıra organofasfatlı pestisitlerin oksidatif strese 

neden olduğu yapılan çalışmalarla belirtlenmiştir (Data ve Gupta, 1992, 

Banerjee ve ark., 1999). 

Methidathion (MD) [0,0-dimethyl S-(2,3-dihydro-5-methoxy-2-oxo-

1,3,4-thiadiazol-3-ylmethyl) phosphorodithioate] bir organofosfatlı pestisit 

olup tarım alanında yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu bileşiğin tüm 

organizmalariçin yüksek derecedetoksikolduğu bildirilmektedir (EPA 

2002). Methidathion, bazı antioksidan enzimlerin aktivasyonu ve lipid 

peroksidasyonu üzerine etkili olduğu yapılan çalışmalarla belirlenmiştir 

(Altuntaş ve ark, 2002, Gökhan ve ark., 2003 Sütçü ve ark,2006, ). Bu 

pestisitl 

Pestisidler, akuatik sistemde kirliliğe neden olarak balıklar üzerinde 

toksik etki göstermektedir (Barbieri ve Ferreira, 2011). Birçok pestisid türü 

ile yapılan araştırmalarda pestisid toksisitesi sonucu oksidatif stres 

oluştuğu ve lipid peroksidasyonunun oksidatif stres biyomarkırı olarak 

kullanılabileceği belirlenmiştir (Sayeed ve ark., 2003; Atif ve ark., 2005). 

Pestisitler oksidatif stresi indükleyebilir, serbest radikallerin üretilmesine ve 

antioksidan enzim sistemi veya serbest oksijen radikal yakalayıcıları 

içeren enzim sisteminin değişimine neden olabilirler (Banerjee ve ark., 

1999). 

Pestisit ile yapılan çalışmalarda omurgalı ve omurgasız canlı 

türlerinde ısı şok proteinlerinin (HSP) miktarında azalış ve artışlara neden 

olduğu belirlenmiştir (Ceyhun ve ark., 2010, Atamanalp ve Erdoğan, 

2010). Isı şoku proteinleri, adları “ısı” ile anılmakla birlikte sentezlenmeleri 

soğuk ve sıcak şoku, hiperosmotik basınç, kimyasal maddeler, pestisitler, 

PCB’ler (Poliklorobifeniller) ağır metaller, oksijen azlığı/yokluğu, besin 

azlığı/yokluğu gibi stres faktörlerinde de artmaktadır (Gao ve ark., 2008). 

Isı şoku proteinlerine ait genlerin transkripsiyonunun uyarılması, çevresel 

stres faktörleri gibi birçok stres sinyaline tepki olarak gerçekleşen bir 

yanıttır. Bu proteinler, stres koşullarına bağlı olarak ortaya çıkan hücre 

hasarını sınırlandırmak, proteinlerin agregasyonunu önlemek, bozulan 



proteinlerin uzaklaştırılmasını sağlamak ve stres uyarımlı hücre ölümüne 

engel olmak amacıyla sentezlenirler (Boone ve Vijayan, 2002; Micovic ve 

ark., 2009). 

Biyolojik ve biyolojik olmayan stres faktörleri, sinir sistemini 

harekete geçirir ve kortikostreoit stres hormonlarının salgılanmasını tetikler 

(Wendelaar Bonga 1997; Mommsen et al. 1999). Bu hormonların üretimi 

hipofiz bezinin sıkı kontrolü altındadır. Kortikosteroitlerin fizyolojik etkisi, 

hedef geni harakete geçiren ya da baskılayan hücresel glukokortikoid 

reseptör tarafından düzenlenmesidir (Munck ve ark., 1984). Kortikosteroit 

geni metebolizma, osmoregulasyon, bağışıklık ve davranış gibi birçok 

fizyolojik olayın ortaya çıkmasında rol oynamaktadır (Wendelaar Bonga 

1997; Mommsen ve ark., 1999). Isı şok proteinleri, bir multi protein 

heterokompleksini oluşturmak için glikokortikoid reseptörler ile birlikte 

bulunurlar (Pratt ve Welsh 1994, Basu ve ark., 2003).  

Isı stres proteinleri, değişik organizmalar arasında amino asit 

seviyesinde yüksek derecede benzerlik gösteren hücresel bir protein 

grubudur. Bu proteinler fonksiyonlarına, DNA dizilimlerine ve antikorlara 

karşı reaksiyonlarına göre sınıflandırılsa da genellikle molekül kütleleri 

dikkate alınarak “HSP90 (80-100 kDa), HSP70 (65-75 kDa), HSP60 

(koruyucu) ve HSP40” dört grupta değerlendirilirler (Iwama ve ark., 1998; 

1999; Lewis ve ark., 1999). Bunların yanısıra düşük molekül kütleli (HSP 

20-30 kDa) stres proteinleri ile lizozomal olmayan ve proteinlerin yıkımında 

yer alan ökaryotik proteinlerde stres proteinleri arasında yer alır (Lewis et 

al. 1999). Büyük molekül kütleli HSP’ler geniş organizma aralığında 

bulunduğundan stres indikatörleri olarak küçük molekül kütleli stres 

proteinleri ise türlere spesifik olduğundan tanısal amaçlar için kullanılırlar 

(Iwama ve ark.,1999). Bu nedenle HSP70 ve HSP60 gibi büyük molekül 

kütleli stres proteinleri genelde protein denatürasyonuna sebep olan toksik 

maddelere hücresel seviyede verilen tepkinin belirleyicisi olarak 

kullanılırlar (Lewis ve ark., 1999). Son yıllarda kimyasalların sitotoksik 

etkisini belirlemede hsp70’in en iyi stres protein gruplarından biri olduğu 

görülmüştür (Mukhopadhyay ve ark., 2003).  

Canlıların maruz kaldığı stres ajanları, protein ekspresyonlarının 

seviyesini ve tiplerini değiştirebilir. Çünkü organizmanın adaptasyon 



stratejisinden dolayı farklı doku ve organlar strese karşı farklı hassasiyet 

gösterebilirler. İlk başlarda ısı şoku proteinleri ile ilgili araştırmalar daha 

çok memeliler ve model organizmalar ile sınırlıydı. Son yıllarda ise 

Macrobrachium rosenbergii, Crassostrea gigas, Crassostrea virginica, 

Mytilus edulis, Ostrea edulis, Cirrhinus mrigala, Lepomis macrochirus, 

Oncorhynchus mykiss  gibi farklı türlerde sucul organizmalar ile yapılan 

çalışmalar artmaktadır (Rahman ve ark., 2004; Choi ve ark., 2008; Cruz-

Rodriguez ve ark. 2002; Lyons ve ark. 2003, Piano ve ark. 2004, Das ve 

ark., 2005, Iwata ve ark., 2007, Aksakal ve ark., 2011). Son yıllarda ısı 

şoku proteinleri çevre kirliliği çalışmalarında da indikatör olarak 

kullanılmaktadır.  

Gornati ve ark. (2004), deniz levrekleriyle yaptıkları bir çalışmada 

yoğun yetiştiriciliğin ısı şok proteinleri (HSPs), metallotiyonin (MTs) ve 

sitokrom P4501A (CYP4501A) genleri üzerine etkilerine bakmışlar. İlk 

olarak deniz levrekleri (Dicentrarchus labrax, L.)’ni değişik yoğunluklarda 3 

aylık sürede yetiştiriciliğe tabi tutarak karaciğer ve beyin dokularında HSP 

geninin eksprese olma durumuna bakmışlar. Karaciğerde 80 ve 100 kg/m3 

olan stoklardan beyinde ise 100 kg/m3 olan stoktan alınan örneklerde HSP 

ekspresyonunun olduğunu tespit etmişlerdir. 

Viant ve ark., (2003) gökkuşağı alabalığı ile yaptıkları bir çalışmada 

10 hafta boyunca balıklara 15 ve 20°C’lik sıcaklıklara maruz bırakarak 

HSP63, 72, 78 ve 89’un ekspresyonuna bakmışlar. 20°C’lik sıcaklıkta 

otolitlerde HSP72 seviyesinde artış olduğunu buna karşın diğer metabolik 

değerlerin (ATP, glikojen vb.) düştüğünü bildirmişlerdir. 

Cyprinus carpio ile yapılan bir çalışmada havuz suyuna %1’lik NaCl 

ilave edilmiş ve HSP ekspresyonu üzerine olan etkisini immunoblot 

yöntemi ile incelemişler. Karaciğerde HSP70 seviyesinin önemli oranda 

arttığını buna karşın beyin, solungaç ve kaslarda değişimin olmadığını 

rapor etmişlerdir (De Wachter ve ark., 1998).  

Murtha ve ark. (2003), yaptıkları bir çalışmada zebra balıklarını 

(Danio rerio) 37°C’lik sıcaklığa maruz bırakarak değişik dokulardan RNA 

izole etmişler ve RT-PCR yöntemi kullanarak HSP ekspresyonlarını 

karşılaştırmışlardır. Hsp70 ekspresyonu beyin, karaciğer ve kasta düzenli 

artış göstermesine rağmen HSP47 yalnızca beyinde artış göstermiş, 



HSP90α-β ve ısı şok faktör1-a (hsf1-a) üç dokuda da eksprese olduğunu 

fakat sıcaklık stersine cevap olarak artmadığını bildirmişlerdir. HSP 

ekspresyonunun karşılaştırılmasında yaşlılarda gençlere nazaran bazal 

HSP70 ve hsf1a seviyesinde artış gözlemlemişlerdir. Ayrıca ısı şokuna 

cevapta yaş farklılıklarının olabileceğini ve olgun zebra balıklarının HSP 

çalışmaları için yaşlanma sürecinde uygun modeller olduğunu 

kaydetmişlerdir. 

Gökkuşağı alabalığıyla (Oncorhynchus mykiss) yapılan bir başka 

çalışmada HSP70 ve glucocorticoid reseptörler arasındaki ilişkiye stresin 

etkisi araştırılmış ve HSP70 ile glukokortikoid arasında yapısal ve 

fonksiyonel bir ilişki gözlenmiştir. Bu proteinlerin strese karşı tüm 

organizmaların yaşam seviyesinde etkili olduğu gözlemlenmiştir. (Basu ve 

ark., 2003).  

Pasifik salmonu (Oncorhynchus kisutch) ile yapılan bir çalışmada 

çinko ve sıcaklığın birlikte kombinasyonu ile HSP ekspresyonu üzerindeki 

etkisine bakılmış. Balıklara değişik rasyonlar hazırlanmış (düşük sıcaklık 

çinkosuz diyet, yüksek sıcaklık çinkolu diyet, düşük sıcaklık çinkolu diyet 

ve yüksek sıcaklık çinkosuz diyet) ve yüksek sıcaklıkta yüksek düzeyde 

çinko içeren diyetle beslenen balıkların karaciğerinde HSP70 seviyesinin 

düştüğünü western blot yöntemi ile belirlenmiştir (Bowen ve ark., 2006). 

Weber ve ark., (2002) yaptıkları bir çalışmada dört gün boyunca β-

naphthoflavone maruz bırakılan dişi juvenil gökkuşağı alabalıklarında 

karaciğer ve ovaryumdan alınan dokularda HSP70 ekspresyonuna 

northen blot yöntemi ile bakmışlar. Karaciğerde tüm hücrelerde HSP70 

ekspresyonunun önemli derecede artmasına rağmen ovaryumda HSP70 

seviyesinde farklılık gözlenmediğini bildirmişlerdir. 

Piano ve ark., (2004) kadmiyum (100-500 μM/L) ve çinkoya (100-

500 μM/L) maruz kalan istiridye (Ostrea edulis) solungaçlarında ve 

sindirim bezlerinde HSP70 ve metallotiyonin ekspresyonunda doza bağlı 

olarak özellikle kadmiyum toksisitesinde artış gözlenirken çinko 

uygulamasında herhangi bir etki belirlenememiştir. Her iki metal birlikte 

uygulandığında ise HSP70 ekpresyonu maksimum seviyeye ulaşmıştır.  



Kadmiyuma maruz bırakılan Asya deniz tarağı (Potamocorbula 

amurensis)’nda hsp70 ve hsp76’nın sentezlendiği ve HSP70 miktarının 

daha fazla olduğu bildirilmiştir (Werner and Hinton 1999). 

              Varo ve ark., (2002) yaptıkları bir çalışmada chlorpyrifos’un besin 

zinciri yoluyla medeka balığı (Aphanius iberus)’nda HSP70 seviyesinde 

oluşturduğu değişimleri incelemişlerdir.  Çalışmada, bu pestisite maruz 

bırakılan Artemia’lar ile 32 gün boyunca beslenen Medeka balıklarında 

HSP70 seviyesinde ciddi düzeyde artış gözlemlenmiştir. 

Ağır metallerin subletal dozlarının in vitro ve in vivo ortamda 

denendiği pek çok organizmada HSP’leri indüklediği bilinmektedir 

(Dilworth ve Timbrell, 1998). Blechinger ve ark., (2002) D. rerio (zebra 

balığı) embriyolarında, kadmiyumun HSP70 gen ekspresyonunu 

arttırmasının yanı sıra balıkta morfolojik anomalilere neden oluğunu da 

rapor etmişlerdir. Bakırın değişik derişimlerine (0, 25, 50, 100 ve 200 μM) 

maruz bırakılan gökkuşağı alabalığı (O. mykiss)’nın karaciğer dokusunda 

HSP70 ekpresyonuna bakılmış ve uygulanan doza bağlı olarak arttığı 

bildirilmiştir (Feng ve ark., 2003). Benzer bir çalışma olarak Bone ve 

Vijayan (2002), bakır, kadmiyum ve arseniğe maruz bıraktıkları aynı balık 

türünün karaciğer dokusunda HSP70’i 3-6 kat yükselttiğini, fakat HSC70 

(HSP70 ailesini oluşturan üyelerden biri) ekspresyonunda herhangi bir 

değişiklik olmadığını bildirmişlerdir. 

Lele ve ark. (1997), yaptıkları bir çalışmada D. rerio’nun 

embriyolarına sıcaklık ve etanol uygulayarak HSP70 ve HSP47 genlerinin 

ekspresyonunu northen blot analizi ile incelemişlerdir. Embriyolarda 

sıcaklık uygulaması sonucunda HSP70 ve HSP47 seviyelerinde önemli 

derecede artış bulunmasına rağmen, etanol uygulamasında HSP47 

seviyesinde değişim bulunmamıştır. De Wachterve ark. (1998), %1’lik 

NaCl ilave edilen havuz suyuna maruz bırakılan sazan (C. carpio)’da 

HSP70 seviyesinin karaciğerde önemli oranda arttığını buna karşın beyin, 

solungaç ve kaslarda değişimin olmadığını belirtmişlerdir. 

Shen ve ark., (2004) kırk gün boyunca farklı çinko 

konsantrasyonlarına maruz bıraktıkları Carassius auratus’un 

karaciğerlerinde HSP70 ekspresyonunu SDS-PAGE ve western blot 

tekniklerini kullanarak incelemişler, çinko uygulanan tüm grupların HSP70 



seviyelerinde önemli bir artış gözlemlemişlerdir. Sürekli olarak ağır metal 

ya da ısı şokuna alternatif olarak yapılan başka bir çalışmada ise O. 

mykiss’de elle yakalamanın stres genlerinden olan HSP70 ve HSP60 

üzerine olan etkisi immunoblot yöntemi ile incelenmiş ve elle yakalamanın 

bu iki gen ekspresyonunu etkilemediğini bildirmişlerdir (Washburn, ve ark., 

2002.). 

Williams ve ark., (1996) metal kontaminasyonuna maruz kalan 

gökkuşağı alabalığının solungaçlarında HSP70’in birikim yaptığını, ağaç 

endüstri atıkları, SDS, BNF (naphthoflavone) ve ağır metal gibi kirleticilerin 

çalışılan balık dokularında HSP70 seviyesini yükselttiğini bildirmiştir. 

Benzer bir çalışma olarak Vijayan ve ark., (1998) ağaç endüstri atıkları ve 

SDS’nin subletal derişimlerinin 96 saatte karaciğerde total HSP70 

seviyesini önemli bir şekilde artırdığını bildirmişlerdir. 

Tüm aerobik hücrelerde üretilen oksijen türevli serbest radikaller 

olan süperoksit (O2-) ve hidroksil (OH-) radikalleri ile bu radikallerin 

kaynakları pek çok zararlı etkiye sahiptir. Serbest radikaller, dış atomik 

orbitallerinde bir veya daha fazla çift oluşturmamış elektron içeren yüksek 

enerjili, stabil olmayan bileşiklerdir. Bu çiftlenmemiş elektron serbest 

radikallere büyük bir reaktiflik kazandırarak protein, lipid, DNA ve nükleotid 

koenzimler gibi birçok biyolojik materyale zarar vermelerine neden 

olmaktadır. Eğer hemen ortamdan uzaklaştırılmazlarsa, biyolojik 

sistemlere toksik etki yaparlar.  

Oksidatif stres, pro-oksidan ajanlar ve antioksidantlar arasındaki 

dengenin pro-oksidant lehine kayması olarak tanımlanmaktadır. Oksidatif 

stres başlıca 3 faktör nedeniyle meydana gelmektedir. 

1. Reaktif oksijen üretiminde artma, 

2. Antioksidant savunma sisteminde bozulma, 

3. Oksidatif zararı onarmadaki yetersizlik. 

Reaktif oksijen türlerinin başlıca zararları membran lipitleri (lipit 

peroksidasyon), DNA ve protein gibi hücresel makromoleküllerin 

değişmesiyle sonuçlanır (Dorval ve Hontela, 2003). Dolayısıyla toksik etki 

protein inaktivasyonuna, DNA hasarına ve lipit peroksidasyonuna sebep 

olarak hücrenin yapısal ve fonksiyonel aktivitelerini oksidatif hasara 

uğratır.  



Serbest radikallerin neden olduğu oksidasyonları önleyen, serbest 

radikalleri yakalama ve stabilize etme yeteneğine sahip maddelere 

“antioksidan” adı verilir (Elliot 1999). Antioksidanlar, mevcut radikallerle 

reaksiyona girerek bunların daha zararlı formlara dönüşmelerini ve yeni 

serbest radikal oluşumunu önleyen bileşiklerdir. Bu antioksidanlardan 

süperoksit dismutaz (SOD), glutatiyon peroksidaz (GSH-Px) ve katalaz 

(CAT) gibi enzim sistemleri serbest radikalleri yok etme yeteneğindedir.  

Serbest radikaller pestisitlerin toksisitesinde önemli rol 

oynamaktadırlar. Pestisitler oksidatif stresi indükleyebilir, serbest 

radikallerin üretilmesine ve antioksidan enzim sistemi veya serbest oksijen 

radikal yakalayıcıları içeren enzim sisteminin değişimine neden olabilir 

(Banerjee ve ark., 1999). 

Pestisitlerin sucul ortamlarda canlılar üzerinde oksidatif strese 

neden olduğu yapılan çalışmalarla belirtilmiştir. Kavitha ve Rao (2004), 

Gambusia affinis’te chlorpyrifosun asetilkolinesteraz ve bazı antioksidan 

enzimler üzerine etkisini incelemişler. 96 saatlik sonucunda, beyin 

dokusunda asetilkolinesteraz ve kas dokusunda glutathion redüktaz 

(GRd), SOD ve CAT enzimlerinin inhibe edildiğini ortaya çıkarmışlardır. 

Yapılan bir çalışmada, piretroid insektisit olan deltamethrin etkisinde 

Channa punctata’da karaciğer ve böbrek dokularında GSH-Px, GRd ve 

Glutathion S transferaz (GST) enzim aktiviteleri ile glutathion (GSH) 

miktarının ve lipid peroksidasyonunun artış gösterdiği saptanmıştır. 

Deltamethrinin balık dokularında oksidatif stres indükleme potansiyelinin 

olduğu ve GSH’ın deltamethrin etkisine uyum sağlamak üzere koruyucu 

bir mekanizma sağladığı bildirilmiştir (Atıf, 2008). 

Balıklar sucul çevresel değişikliklere duyarlı bir şekilde tepki verirler. 

Su kalitesi çalışmalarında balıkların kullanılması, memelilerle yapılan 

geleneksel in vivo testler ile karşılaştırıldığında daha avantajlı olmaktadır. 

Yapılan çoğu çalışmalar, kirliliğin genotip, gen havuzuna etkisinin önemli 

olduğunu belirtmektedir. Ayrıca balıkların daha yüksek omurgalılarla 

benzer şekilde toksik ajanlara tepki vermesi, insanlar için teratojenik, 

mutajenik ve karsinojenik potansiyel olan maddelerin değerlendirilmesini 

mümkün kılmaktadır (Kale ve ark., 1999).  



Bu çalışmada, organofosforlu pestisitlerden Methidation’un 0.013 

ve 0.026 mg/L subletal derişimlerinin 4 ve 10 gün sürelerde Oreochromis 

niloticus karaciğer dokusunda HSP70 gen ekspresyonu ile CAT, SOD ve 

GSH-Px enzim aktiviteleri ve lipid peroksidasyonu üzerine etkileri 

belirlenmiştir.  

 

2. Materyal ve Yöntem 
2.1. Materyal 
            Materyal olarak, Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Tatlı 

Su İşletmesi’nden temin eden, ortalama 20 g ağırlığında olan O. niloticus 

kullanılmıştır. Deneyler, Mersin Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Temel 

Bilimler Araştırma Laboratuarı’nda yürütülmüştür. 

 
2.1.2. Balıkların Laboratuvara Getirilmesi ve Adaptasyonu 
Materyal olarak kullanılan O. niloticus, Çukurova Üniversitesi Su 

Ürünleri Fakültesi Tatlı Su İşletmesi’nden elde edilerek, deneylerin 

yürütüldüğü Mersin Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Temel Bilimler 

Araştırma Laboratuarı’na getirilmiştir. Çalışmada, her biri 40 cm x 100 cm 

x 40 cm boyutlarında, 160 L kapasiteli ve içerisinde 120 L su olan cam 

akvaryumlar kullanılmıştır. Akvaryumlara 12’şer adet balık yerleştirilerek, 

onbeş gün süreyle laboratuvar şartlarına adaptasyonları sağlanmıştır.    

            

2.1.3. Pestisit Uygulaması 
Deneyde % 99 saflık derecesine sahip Methidation kullanılmıştır. Bu 

pestisitin O. niloticus için LC50 değeri, yapılan letal derişim çalışmasıyla 

bulunmuş, buna göre iki farklı subletal derişimi deneyde kullanılmak üzere 

seçilmiştir. LC50 derişim belirlenmesinde genel olarak bilinen öldürücü 

dozun alt ve üst düzeylerinde 10 farklı ortam derişimi uygulanmış ve bu 

sonuçlar Probit analiz yöntemi uygulanarak, LC50 düzeyi 0.1045 mg/L 

olarak belirlenmiştir. 

Bulunan LC50 derişiminin ve 1/4’ü olan 0.026 mg/L ve 1/8’i olan 

0.013 mg/L sublethal düzeyleri deneyde ortam derişimleri olarak 

kullanılmıştır. Deney gruplarından bir tanesi, pestisitin çözündürülmesinde 



kullanılan aseton kontrol grubu, diğer iki grup, methidation’un subletal iki 

farklı derişimini içermiştir. Pestisite maruz bırakılan balıklar, iki gün arayla 

temiz akvaryumlara alınarak, kimyasallar yenilenmiştir. Pestisit 

uygulamasından itibaren 4. ve 10. günlerde 6’şar balık disekte edilerek 

karaciğer dokuları analiz döneminde incelenmek üzere –80 °C ortamda 

korunmuştur. 

 
2.2. Yöntem 

2.2.1.Karaciğer Dokusu HSP70 Gen Ekspresyonunun Ölçümü 
2.2.1.1. Doku Örneklerinin Alınması ve Total RNA izolasyonu 
Kimyasal uygulamalarından sonra balık örneklerinin her birinden 

karaciğer doku örnekleri alınmış ve total RNA izolasyon kiti kullanılarak 

izole edilmiştir. Total RNA’ların konsantrasyonları ve varlığı, 

spektrofotometrik ölçümler ve elektroforez uygulamaları ile kontrol 

edilmiştir.  

 

2.2.1.2. cDNA Kütüphanesinin Oluşturulması 
Total RNA’lardan cDNA sentez kitiyle cDNA kütüphanesi 

oluşturulmuş ve örnekler çalışılıncaya kadar -20 °C de saklanmıştır. 

 
2.2.1.3. PCR (Polimeraz Zincir Reaksiyonu) ile İstenilen Genlerin  

         Çoğaltılması ve Gen Ekspresyonunun Ölçülmesi 
cDNA kütüphanesi üzerinden istenilen bölgeler PCR ile 

çoğaltılmıştır. Bu amaçla gen spesifik primerlerle istenilen bölgeler 

amplifiye edilmiştir. Yapılan çalışmada pozitif kontrol için β-aktin gen 

bölgesi de çoğaltılarak yalancı negatifliğin oluşması engellenmiştir. Ayrıca 

deney düzeneğinde bir negatif kontrol de kullanılarak olası bir yalancı 

pozitifliğin önüne geçilmiştir. Elde edilen tüm gen bölgeleri % 2’lik agaroz 

jelde yürütülerek, görüntüleme ise etidyum bromid sayesinde Bio-Imaging 

Systems UV Transiluminatörü ile yapılmıştır. Gen ekspresyonunun 

kıyaslanması ise Bio-Rad Imaging Densitometer ve Bio-Rad MultiAnalyst 

Densitometer kullanılarak semi-kantitatif olarak gerçekleştirilmiştir. 

  

 



2.2.2. Antioksidan Enzimleri ve Lipid Peroksidasyonu Ölçümü 

                Antioksidan enzim incelemeleri için her akvaryumdan 6’şar balık 

kullanılmış ve her balığın karaciğer dokusu buz üzerinde ayrı eppendorf 

tüplere alınarak hızla -20 ºC’ye konulmuştur.  

 
 

2.2.2.1. Protein Ölçümü ( Lowry Metodu) 
Alkali çözeltide bakır-protein kompleksi oluşmaktadır. Bu kompleks 

fosfomolibdatfosfotungstat reaktifini (Folin-Ciocalteus-Phenol Reaktifi) 

redüklemekte ve koyu mavi bir renk oluşmaktadır. Burada rengin koyuluğu 

ortamdaki protein derişimi ile doğru orantılıdır (Lowry, 1951). 

 

2.2.2.2. Katalaz Aktivitesi Ölçümü 

Katalaz aktivitesi tayini Aebi tarafından tarif edilen yönteme göre 

yapılmıştır. Yöntemin esası, H2O2 substratının katalaz ile enzimatik 

yıkılmasının 240 nm de izlenmesidir (Aebi, 1974). 

 

2.2.2.3. Glutatyon Peroksidaz Aktivitesi Ölçümü 
GSH-Px tarafından katalizlenen reaksiyonda GSH’nın H2O2 ile 

oksidasyonu sonucu oluşan GSSG’nin glutatyon redüktaz (GSSG-Rd) 

kataliziyle tekrar GSH’a dönüşmesi sırasında tüketilen NADPH 

konsantrasyonu üzerinden 340 nm’de oluşan absorbans azalmasının 4 

dakika boyunca izlenmesi prensibine dayanır (Jocelyn, 1970). 

 

2.2.2.4. Süperoksid Dismutaz Enzim Aktivitesi Ölçümü 
Oksidatif yolla enerji üretimi sırasında oluşan endojen ve eksojen 

kaynaklı toksik süperoksit radikellerinin suya ve moleküler oksijene 

dismutasyonunu hızlandıran SOD enzim aktivitesinin ölçüm prensibi, 

ksantin varlığında ksantin oksidazın açığa çıkardığı süperoksit 

radikallerinin nitroblue tetrazolium (NBT) ile 560 nm’de absorblanan rengin 

ölçülmesine dayanır (Sun ve ark., 1988). 

 

 



2.2.2.5. Lipid Peroksidasyonu  (MDA) Ölçümü 
Lipit peroksidasyon ürünlerinden en stabili olan MDA’nın 

tiobarbütirik asit ile reaksiyonu sonucu oluşan pembe kırmızı rengin 

absorbansı spektrofotometrik olarak değerlendirilmesi esasına 

dayanmaktadır. Ohkawa’nın Tiobarbitürik asit reaksiyon metodu ile tayin 

edilecektir (Ohkawa, 1979).  

 
2.3. İstatistiksel Analizler 

Deneyler sonucunda elde edilen veriler, SPSS 10.0 paket 

programında OneWay Anova Tukey testi kullanılarak P<0.05 önem 

derecesinde belirlenmiştir. Veriler, Ortalama değer ± Standart hata (S.H). 

şeklinde sunulmuştur.  

 
3. Bulgular 
 
3.1. Gen Ekspresyonu ile İlgili Bulgular 

Deney için şeçilen methidathion derişimleri etkisinde O. niloticus 

karaciğer dokusu HSP70 gen ekspresyonu özellikle 96 saatlik uygulama 

sonucunda belirgin derecede artmıştır (P<0.05) (Tablo 1). Bununla birlikte 

10. günde denenen iki ortam derişimi etkisinde gen ekspresyonunda 

kontrole göre önemli düzeyde azalma bulunmuştur (P<0.05) (Tablo 1).  

 

Tablo 1. O. niloticus Karaciğer Dokusu HSP70 Gen Aktivasyonu Üzerine 
Methidathion’un Subletal Derişimlerinin Etkileri (Methidathion 
uygulaması sonucu HSP70 mRNA’sının β-aktin ile ilişkisi) 

 
Methidathion 

Derişimleri (mg/L) 

SÜRE (Gün) 

4 10 

X ± SH      * X ± SH      * 

0.000 0.1631 ± 0.018    ax 0.2056 ± 0.013    ax 

0.013 0.5013 ± 0.055    bx 0.0036 ± 0.001    by 

0.026 2.1255 ± 0.140    cx   0.0045 ± 0.001    by 
X±SH : Ortalama ± Standart Hata 
*         : a, b, c harfleri deney grupları arasında, x, y harfleri süreler arası ayırımı  

belirtmek amacıyla kullanılmıştır. Farklı harflerle gösterilen veriler      
arasında P<0.05 düzeyinde istatistik ayrım vardır. 



3.2. Antioksidan Enzimler ve Lipid Peroksidasyonu ile İlgili Bulgular 

Antioksidan enzim aktiviteleri üzerinde 0.013 ve 0.026 mg/L 

Methidathion derişimlerinin etkileri Tablo2-5 gösterilmiştir.  

Deneyde kullanılan 0.013 ve 0.026 mg/L methidathion derişimleri 

etkisiyle, CAT enzim aktivitesi 4. ve 10. günlerde kontrole oranla önemli 

düzeyde artış göstermiştir (P<0.05) (Tablo. 2).  

 

Tablo 2. Oreochromis niloticus Karaciğer Dokusu CAT Aktivitesi (U/L mg 
protein) Üzerine Methidathion’un Subletal Derişimlerin Etkileri 

 X±SH : Ortalama ± Standart Hata 
 *         : a, b, c harfleri deney grupları arasında, x, y harfleri süreler arası ayırımı  

 belirtmek amacıyla kullanılmıştır. Farklı harflerle gösterilen veriler arasında     
 P<0.05 düzeyinde istatistik ayrım vardır. 

 

Karaciğer SOD enzim aktivitesi, deneyde uygulanan 0.013 mg/L ve 

0.026 mg/L ortam derişimlerinde 4. günde kontrole oranla önemli 

düzeyde(P<0.05)  artmıştır (Tablo 3). 10. günde ise her iki ortam derişimi 

etkisinde SOD aktivitesi kontrole göre önemli düzeyde azalma (p<0.05) 

göstermiştir.  

 

Tablo 3. O. niloticus Karaciğer Dokusu SOD Aktivitesi (U/L mg protein) 
Üzerine Methidathion’un Subletal Derişimlerinin Etkileri 
 

Methidathion 
Derişimleri (mg/L) 

SÜRE (GÜN) 
4 10 

 X±SH    *  X±SH    * 
0.000 0.76 ± 0.03    ax 0.77 ± 0.03    ax 
0.013 0.89 ± 0.03    ax 0.53 ± 0.05    by 
0.026 1.05 ± 0.04    bx 0.38 ± 0.02    cy 

X±SH : Ortalama ± Standart Hata 
*         : a, b, c harfleri deney grupları arasında, x, y, z harfleri süreler arası ayırımı  

belirtmek amacıyla kullanılmıştır. Farklı harflerle gösterilen veriler      
arasında P<0.05 düzeyinde istatistik ayrım vardır. 
 
O. niloticus karaciğer dokusu GHS-Px aktivitesinde 0.013 mg/L 

ortam derişimi etkisiyle 4. gün kontrole göre fark bulunmamış (p>0.05) 

 
Methidathion 

Derişimleri (mg/L) 

SÜRE (GÜN) 
4 10 

        X±SH      *        X±SH     * 
0.000 151.15 ± 7.98   ax 153.52 ± 7.61    ax 
0.013 187.17 ± 6.23   bx 197.72 ± 3.66    bx 
0.026 195.66 ± 6.38   bx 226.46 ± 5.75    cy 



0.026 mg/L ortam derişimi etkisinde ise önemli düzeyde artış bulunmuştur 

(P>0.05) (Tablo 4). 10. günde ise denenen iki ortam derişimi de kontrole 

oranla enzim aktivitesinde önemli düzeyde artışa (P<0.05) neden olmuştur 

(Tablo 4). 

 

Tablo 4. O. niloticus Karaciğer Dokusu GSH-Px Aktivitesi (U/L mg protein) 
Üzerine Methidathion’un Subletal Derişimlerinin Etkileri 

 
 

Methidathion 
Derişimleri (mg/L) 

SÜRE (GÜN) 
4 10 

     X±SH      *     X±SH    * 
0.000 57.67 ± 2.68    ax 54.51 ± 6.26    ax 
0.013 62.40 ± 2.60    ax 74.26 ± 4.06    by 
0.026 80.46 ± 3.32    bx 96.60 ± 4.50    cy 

X±SH : Ortalama ± Standart Hata 
*         : a, b, c harfleri deney grupları arasında, x, y harfleri süreler arası ayırımı belirtmek  
             amacıyla kullanılmıştır. Farklı harflerle gösterilen veriler arasında P<0.05   
             düzeyinde istatistik ayrım vardır. 
 

Lipit peroksidasyon göstergesi olarak ölçülen balık karaciğer 

dokusu MDA düzeyi, 4. günde 0.026 mg/L ortam derişimi etkisinde, 10. 

günde ise her iki pestisit derişimi etkisinde artmış, bu artış önemli 

istatistiksel farklılık şeklinde bulunmuştur (P<0.05) (Tablo.5). 

 

Tablo 5. O. niloticus Karaciğer Dokusu MDA Düzeyi (nM/mg protein)  
Üzerine Methidathion’un Subletal Derişimlerinin Etkileri 

 

 
 
 
 
 
 
 

X±SH : Ortalama ± Standart Hata 
 *         : a, b, c harfleri deney grupları arasında, x, y harfleri süreler arası ayırımı  
              belirtmek amacıyla kullanılmıştır. Farklı harflerle gösterilen veriler   
              arasında P<0.05 düzeyinde istatistik ayrım vardır. 
 
4. Tartışma ve Sonuçlar 
 

Sucul organizmaların olumsuz faktörlere karşı tepki olarak ürettikleri 

stres proteinleri, hücresel seviyedeki etkilerin belirlenmesinde 

kullanılabilecek bir parametre olup, özellikle son yıllarda çevre kirliliği ve 

 
Methidathion 

Derişimleri (mg/L) 

SÜRE (GÜN) 
4 10 

  X±SH     *    X±SH      * 
0.000 8.90 ± 0.53    ax 9.46 ± 0.44    ax 
0.013 9.38 ± 0.51    ax 18.80 ± 0.81    by 
0.026 14.86 ± 0.41    bx 25.94 ± 0.95    cy 



yetiştiricilik çalışmalarında indikatör olarak kullanılmaktadırlar (Iwama ve 

ark., 1998; Lewis ve ark., 1999; Werner, 2003). 

Bu çalışmada methidathionun subletal derişimleri etkisinde HSP70 

gen ekspresyonunun arttığı belirlenmiştir. HSP70 ailesi ağır metaller, 

pestisitler gibi ksenobiyotiklerin etkisinde stres proteinleri içinde en çok 

indüklenen grup olarak bilinmektedir. Sucul organizmaların hemen hemen 

hepsinde (rotifer, midye, istiridye, deniz tarağı, balıklar vs.) HSP ailesi ile 

ilgili çalışmalar mevcuttur. Bunlarda da benzer şekilde ısı ve toksikantların 

etkisine bakılmış ve hepsinde HSP seviyesinde artış belirlenmiştir (Piano 

et al. 2004). Moleküler şaperon olarak HSP’lerin, doğal 

konformasyonunda olmayan proteinlerin doğal konformasyonlarına 

dönüşümü, protein agregatlarının yıkımı ve hücreden uzaklaştırılmasında 

görev aldığı bilinmektedir (Feder ve Hoffman, 1999).  

HSP70 ailesi ağır metaller, toksik organokimyasallar gibi 

ksenobiyotiklerin etkisinde stres proteinleri içinde en çok indüklenen grup 

olarak bilinmektedir. Civa etkisinde O. mykiss’de HSP70 miktarında artış 

belirlenmiştir (Williams ve ark., 1996). Piretroid insektisid esfenvalerate 

etkisinde Oryzias latipes’de HSP60 ve HSP90 miktarı zamana ve derişime 

göre artış göstermiştir. HSP70 miktarının ise tüm gruplarda artış 

bulunmuştur (Werner ve ark., 2002). D. rerio embriyo ve larvalarında 3,4-

dichloroaniline ve diazinon uygulamalarında HSP70 miktarının artış 

gösterdiği belirlenmiştir (Scheil ve ark., 2009). Oreochromis 

mossambicus’da organoklorlu insektisid DDT ve ağır metaller bakır, 

kadmiyum, krom ve nikel etkisinde HSP70 ve HSP74, HSP76 

izoformlarının karaciğer dokusunda artış gösterdiği bildirilmiştir (Mlambo 

ve ark., 2010). D. rerio larvalarında nikel klorid ve chlorpyrifosun birlikte ve 

tek uygulamalarında HSP70 düzeyinde artış belirlenmiştir (Scheil ve ark., 

2010). Sentetik piretroit deltamethrin etkisinde O. mykiss’de kas 

dokusunda HSP70 gen ekspresyonunun arttığı belirlenmiştir (Atamanalp 

ve Erdoğan, 2010). O. mykiss’ de kas, karaciğer, solungaç ve böbrek 

dokularında deltamethrin etkisinde HSP70 gen ekspresyonunda artış 

bulunmuştur (Ceyhun ve ark., 2010). Serbest radikallerin protein 

oksidasyonuna neden olduğu bildirilmektedir (Berlett ve Stadtman, 1997). 

Moleküler şaperon olarak HSP’lerin doğal konformasyonunda olmayan 



proteinlerin doğal konformasyonlarına dönüşümü, protein agregatlarının 

yıkımı ve hücreden uzaklaştırılmasında görev aldığı bilinmektedir (Feder 

ve Hoffman, 1999). Bu çalışmada HSP70 miktarındaki artışın methidathion 

etkisinde artan serbest radikallere bağlı olarak oksidatif stresle sonuçlanan 

protein oksidasyonuna karşı hücreyi korumak için olduğu düşünülmektedir 

(Singh ve ark., 2009, Gupta ve ark., 2010). 

Bu çalışmada methidathionun CAT, SOD ve GPx aktivitelerinde 

önemli artışa neden olduğu bulunmuştur. Birçok pestisit türü ile yapılan 

araştırmalarda pestisit toksisitesi sonucu oksidatif stres oluştuğu ve lipid 

peroksidasyonunun oksidatif stres biyomarkırı olarak kullanılabileceği 

belirlenmiştir (Sayeed ve ark., 2003; Atif ve ark., 2005).  

CAT ve SOD enzim sistemi; oksijen toksisitesine karşı ilk savunma 

sistemini oluşturur. SOD süperoksit radikalinin (O2־), H2O ve H2O2’e 

dönüşümünü katalizlerken, oluşan H2O2 CAT tarafından detoksifiye edilir. 

bu enzim sistemleri ksenobiyotikler tarafından sürekli stimüle edilirler. 

GSH-Px, H2O2 ve lipid peroksitlerini indirgerken, GSH’ın GSSG’ye 

yükseltgenmesini katalizleyen enzimdir ve böylece oksidatif strese karşı 

önemli bir savunma oluşturmaktadır.  Ferreira ve ark., (2005) çeşitli 

kirleticilere maruz kalınmasıyla artan ROS oluşumuna bağlı olarak Mugil 

cephalus ve Platichthys flesus’un karaciğer dokularında CAT enzim 

aktivitelerinin arttığını bulmuşlardır. Zhang ve ark. (2005), Carassius 

auratus ile yaptıkları çalışmada, 2,4-diklorofenol uygulamasının 

karaciğerde CAT aktivitesinin arttığını rapor etmişlerdir. Aynı çalışmada 

karaciğerde SOD ve GSH-Px aktivitesinin 2,4-diklorofenol derişiminin 

artışına bağlı olarak belirlenmiştir (Zhang ve ark., 2005). Matos ve ark. 

(2007), karbarile maruz bırakılan O. niloticus’un karaciğer dokusunda CAT 

ve SOD enzim aktivitelerinin azaldığını bildirmişlerdir. Song ve ark. (2006) 

tarafından C. carpio ile yapılan çalışmada, hekzaklorobenzen maruziyeti 

sonucunda karaciğerde düşük dozlarda SOD enzim aktivitesinde anlamlı 

bir değişim olmadığı, yüksek dozlarda ise SOD enzim aktivitesinin azaldığı 

bildirilmiştir. Peixoto ve ark., 2006 oksiflorfen etkisi O. niloticus’ta karaciğer 

CAT enzim aktivitesinin arttığını, SOD enzim aktivitesinin ise süreye bağlı 

olarak azaldığını bildirmişlerdir. Ferrari ve ark. 2004, karbarilin O. mykiss’in 



karaciğer dokularında CAT enzim aktivitesini artırdığını; buna karşılık 

azinfosmetilin CAT enzim aktivitesini düşürdüğünü bildirmişlerdir.  

Bu çalışmada methidathion etkisinde MDA miktarının yüksek 

bulunması lipit peroksidasyonuna işaret etmektedir. Lipit peroksidasyonu 

meydana gelmemesi veya düşük düzeylerde olması oksidatif enzimlerin 

koruyucu etkilerinin göstergesidir. H. fossilis’te dichlorvos etkisinde MDA 

miktarının doza bağlı olarak arttığı belirtilmektedir (Vadhva ve Hasan, 

1986). C. auratus’ta 15 gün süre ile 3,4 dichloroaniline’nin farklı derişimleri 

etkisinde karaciğer dokusunda MDA miktarının arttığı, GSH miktarının ise 

azaldığı bildirilmiştir (Li ve ark., 2003). Reaktif oksijen türlerin açık 

hedefleri olmaları ve hücre membranında yoğun bulunmaları nedeniyle, 

poliansatüre yağ asitlerinin peroksidasyonları oksidatif stresin önemli bir 

göstergesidir (Li ve ark., 2003). MDA, lipit peroksidasyonu sonucu oluşan 

ürünlerden biridir ve oksidatif hasarı göstermede yaygın olarak kullanılan 

bir parametredir. 

Bulgularımıza göre CAT ve SOD ve GSH-Px aktivitesinin artması, 

methidathion etkisi ile balıklarda serbest radikal oluşumunun arttığını 

göstermektedir. Enzimatik savunmanın yeterli olmaması ve etkileşmenin 

süresini uzaması, lipit peroksidasyon oluşumuna ve artmasına neden 

olmuştur. 
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