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Rotenone ve rotenoidler Derris elliptica, Derris malaccensis ve
Derris chinensis'den elde edilirler. Bu bitkilerin kurutulduktan sonra
satışa çıkarılan kısımlarına "derris" adı verilmektedir. Lonchocarpus
urucu ve Lonchocarpus utilis'den eldeedilen kurutulmuş kısımlar ise
"timbo" ya da "cube" adını taşımaktadır. Derris genusu Güney-Doğu
Asya'da yetişir ve Malaysia'da geniş ölçüde kültürü yapılan bir bitkidir.
Lonchocarpus genusu ise Güney-Amerika kökenlidir 1,4,'. Bu bitkilerin
kurutulmuş kısımları döğülerek ince toz durumuna sokulduktan sonra
kullanılır.

Gunther ve Blinn'e göre Derris elliptica, Milletia tawaniana ve
Lonchocarpus nicon köklerinden ibaret miks~ürde % 2-40 oranında
rotenone, % 8-60 oranında alpha toxicarol, % ı 2-27 oranında deguelin,
% 0- i 5 oranında sumatrol ve yüzde oranları kesinlikle belli olmıyan
elliptone, malaccol ve bunların bir ya da birkaçının oksidasyon ürünü
olan tephrosin bulunmaktadır 3. Tephrosia genusuna bağlı çeşitli
türler bu özdekleri daha değişik oranlarda tutar. Delfel'e göreTephrosia
vogelii'de elliptone bulunmamaktadırı.

Bu bitkilerde insektisid fraksiyonu tqkil eden rotenone ve roteno-
idIer yanında insektisid özelliği olmıyan bazı sakızlı bilqikler, sesqui-
terpen tutan yağlar ve lonchocarpik asid de yer almaktadır. Rotenone
sakızlı bileşiklerden ayrılarak ve eritkcnle tüketilerek ekstraksiyonu
yapılmak suretiyle arı olarakelde edilir. Rotenone renksiz katı bir
özdektir. Orthorhombik kristaller halinde balunur, kokusuzdur, organik
eritkenlerdeki çözeltisi laevo-rotatordur. Işıkta çok çabuk bozulur.
Alkaliler karşısında moleküler parçalanmaya uğrayarak oksidasyonu
çabuklaşır 6,7. Kireç bir yana bırakılırsa öteki pestisidal özdeklerle bir
geçimsizliği yoktur. Geniş ölçüde ekonomik zarar doğuran insektler
için toksik ve seçkin bir değinme insektisidi olan rotenone bitkisel
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kökenli insektisidlerin bu yönden en uygun örneğidir; Piscisid olarak
kullanı~ına değgin literatür pek geni~tir 1.4.6.7. Acarisid etkinliği de
vardır. En önemli özelliği de toksik kalıntı bırakmamasıdır. Bu yüzden
tarımda, çiçekçilikteve evcil hayvanların insektlerinin denetiminde
geni~ bir uygulama alanına sahiptir. Evcil hayvanların daha çok bit,
hypoderma larvaları, pire ve sakırgalarıyla sava~ta kullanılmakta-
dır6•7•

Rotenone insektlerde etkin bir glutamik oksidaz inhibitörüdür.
Rotenone'un çe~itli turevlerinin de bu özellikte olduğu Japon' ento-
mologları tarafından sa'ptanml~tır. Glutamik oksidaz inhibisyonu
sonunda insektlerin sinir dokusunun ileticilik yetisi ya azalır, yada
büsbütün zarar görür. Korrelasyon bozulur. İnhibisyon ne - kadar
çoksa sinir dokusunun ileticilik yetisi de o ,kadar azalır. Roteno-
ne'un toksisitesi de glutamik oksidazı inhibe etmesi yüzündendir.
Rotenone'un bu özelliğini hamamböcekleri üzerinde yaptığım
deneylerle nitel olarak renk tepkimesi yoluyla gösterdim.

Ma ter y a ı ve M e t o t

Deneyler arı rotenone kullanılarak ıg hamamböceği (Periplaneta
americana L.) üzerinde yapıldı. Hamamböceğinin santral sinir siste-,
minin uzantısı dı~arı ,alındı. Sinir birbirine eşit iki parçaya bölündü.
Parçalardan her birinin en az bir ganglion tutması koşulu vardır.
Her parça ayrı ayrı olmak üzere Lo mL. lik bir deney tüpüne yerleş-
tirildi. Birinci tüpe gınl 1/15 M fosfat çözeltisi kondu (pH 7,4). İkinci
tüpe 2,5 ml çözelti ve 0.5 ml 10-4 M rotenone'un yüzde LO asetondaki
'süspansiyonundan kondu. Her iki tüp de goOe'de arada birkaç kez
çalkanmak suretiyle Lo dakika tutuldu. Sonra her tüpe %0,5'lik trip-
henyl-tetrazolium klörür çözeltisinden i ml ilave edildL Bundan
sonra yine her tüpe 0,5 ml glutamik asid çözeltisinden kondu (0.132-
M). Tüpler bir kez 'daha iyice çalkandıktan sonra 65 dakika inkubas-
yona bırakıldı. Sinir dokusunun her tüpteki rengi 5 dakika sonra
saptandı ve her i 5 dakikada bir kez olmak üzere saptama i~ine devam
edildi. Rotenone'un bulunduğu tüpte renkte bir değişiklik görülme-
miş, ikin~i tüpte ise kırmızı bir renk açığa çıkmıştır. Ardarda yapılari
13 deneyde de aynı sonuç dde edilmiştir. . ,

Tar tı Şm a .ve S o D U ç

Triphenyl-tetra.zolium klörür alpha keto asidi oksitliyerek alpha
keto glutarik aside çevirir. Bu şekilde. indirgenmiş olur ve erimiyen
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kırmızı renktekilekenin açığa çıkışı bu tepkimenin bir sonucudur.
Boyanmanın yoğunluğu ise doğrudan doğruya glutamik oksidaz et-
kinliğine eşit olan ketoglutarat'ın miktarı ve niceliği ile ilgilidir.
Deneylerde yoğunlukbakımından belirgin bir derece ayrımı göze
çarpmamıştır.

Kearns'e göre glutamikoksidaz etkinliğini nicel olarak saptamak
demek glutaınik asidin alpha ketoglutarat'a dönüşmesini tanıtla-
mak demektir. Nicel olarak anzim preparasyonundan alpha ketog-
lutarat'ın separasyonu oldukça güç ve uzun bir çalışmayı gerektiren
,bir soru~dur s~Dokuda nitcl olarak glutamik oksidaz etkinliğini sap-
,tamak daha kolay ve daha kesindir. Bu yüzden rotenone'un bu anzim
etkinliğine olan etkisi bu yöntemi uygulıyarak gösterme yolu seçilmiş-
tir.

Rotenone insektlerde kuvvetli bir glutamik oksidaz inhibitörüdür.
Birseri deneyle hamamböceklerinin sin~rd~kusu üzerinde rotenone'un
bu anzim etkinliğine olan etkisi incefendi. Ekzojen olarak sağlanan
glutamik, asid kullanılarak glutamik oksidaz etkinliği nitel olarak
tanıtlandi:' '

Resum.e

Inhibition de l'Oxydase Glutam.ique par le Rotenone.

Le rotenone est un puissant inhibiteur de l'oxydase glutamique
chez les insectes. Une serie!i'experiences sur le systeme nerveux des
canerelats nous' a permi d'ctudier l'activite enzymatique sous I'effet
du rotenone. L'activite de l'oxydase glutamique a ete qualitativem-
ent determinee a l'aide de l'acide gİutamique utilise comme exogene.
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